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NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 
 

Thời gian: 08h00 ngày 29/06/2020 

Địa điểm: Dự kiến Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM 

 
 

08h00 – 08h30 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 

08h30 – 08h45 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.  

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 

-  Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.  

08h45 – 09h00 - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 

- Thông qua Chương trình Đại hội. 

09h00 – 09h30 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. 

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán AASC 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát. 

- Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 

09h30-10h30 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS 2020. 

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. 

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo 

cáo tài chính của Công ty năm 2020. 

- Thảo luận và thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội  

10h30 – 11h00  - Bỏ Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến  

- Nghỉ giải lao 

11h00 – 11h10 - Công bố kết quả kiểm phiếu;  

11h10 – 11h20 - Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;  

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 

11h30 - Tuyên bố Bế mạc Đại hội. 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 

I.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) 

 

Điều 2: Đối tượng áp dụng 

 Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các 

bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội. 

 

Điều 3: Tính hiệu lực 

 Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 

Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

 

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI  

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội 

 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 

ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần 

Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 

Nam chốt ngày 05/6/2020. 

 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI  

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội 

 Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm 

Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/6/2020) hoặc người đại diện theo ủy quyền 

bằng văn bản của cổ đông là cá nhân. 

 

Điều 6. Quy định về Ủy quyền 

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập 

thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông 

đó và người được ủy quyền dự họp; 
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 - Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký 

của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và 

cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; 

 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công 

ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó. 

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông. 

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền 

trước khi vào phòng họp. 

 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội 

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội 

 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng 

văn bản ủy quyền theo mẫu;  

 - Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ 

đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các thẻ/phiếu biểu 

quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận 

tại cuộc họp;  

 - Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan và Điều lệ Công ty; 

 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;  

 - Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;  

 - Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có 

quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng 

Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ 

không bị ảnh hưởng. 

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội 

 - Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy 

chế này;  

 - Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các 

thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: 

 + Thư mời tham dự đại hội (nếu có). 

 + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. 

 + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). 

 + Ký vào danh sách đến tham dự Đại hội. 

 + Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc 

đại diện cổ đông được ủy quyền các tài liệu:  
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 Phiếu biểu quyết màu vàng (A4)  

 Thẻ biểu quyết màu trắng (A4) 

 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết 

quả làm việc tại Đại hội;  

 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự 

điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; 

 - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp 

thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi 

lại, ăn uống, nghỉ ngơi…). 

 

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký 

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến 

hành điều khiển Đại hội; 

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài 

chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; 

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng 

cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của 

đa số tham dự; 

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông 

nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội; 

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng 

có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: 

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật 

tự của cuộc họp. 

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp 

lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. 

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội 

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. 

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp 

theo sự phân công của Chủ tọa. 

 

Điều 9: Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử 

và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết trực tiếp tại 

đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ 

chức kiểm phiếu. 
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- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước 

Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội. 

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu 

phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó. 

 

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI  

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội 

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. 

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC  

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát. 

5. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. 

6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 

7. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

8. Tờ trình thông qua Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020. 

9. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. 

10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài 

chính của Công ty năm 2020. 

 

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội 

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo 

các hình thức dưới đây: 

11.1. Biểu quyết trực tiếp (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) 

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các nội dung: Thông qua nhân sự 

Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại 

hội; Chương trình của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và nội dung của mục 

1, 2, 3, 4, 5 của Điều 10 nêu trên. 

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của 

cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình 

lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Mặt trước của Phiếu biểu 

quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện 

không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc 

Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường 

hợp cổ đông/đại diện giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán 

thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết 

không hợp lệ. 

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. 

11.2. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết 

a. Việc biểu quyết các nội dung mục  6,7, 8, 9 và 10 của Điều 10 nêu trên sẽ được 

thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung 

biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của 



5 

 

cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý hoặc 

không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến bằng cách đánh dấu chéo hoặc dấu 

tích (X hoặc ). 

11.3. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:  

a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng 

ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu hoặc 

sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau 

khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham 

gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. 

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu 

được niêm phong. 

b. Các Phiếu không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: 

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; 

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; 

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; 

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần 

biểu quyết đó không hợp lệ. 

- Phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự 

họp; 

- Phiếu không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề 

biểu quyết. 

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập 

với nhau và tính hợp lệ của phần biếu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính 

hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác. 

c. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều 

kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin 

đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

 11.4. Kết quả biểu quyết: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội 

dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

 

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu 

12.1. Tổ chức kiểm phiếu 

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi 

cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. 

 

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu 

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản 

kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. 

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu 

trước Đại hội. 
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Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu 

quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự 

họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội 

bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu 

cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát 

biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp 

với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp. 

 

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội 

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại 

hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp; 

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, 

không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội 

theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. 

- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không 

có ý kiến. 

 

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi 

thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc 

cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty. 

 

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các 

vấn đề đã được Đại hội thông qua. 

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu 

Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ 

phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

 

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày 

cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được 

tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. 
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- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, 

kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của 

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp. 

 

Điều 18: Một số quy định khác 

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất 

kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội. 

 

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 19: Hiệu lực thi hành 

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2020 

và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thọ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số: 02 /BC-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 
 
 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng 

công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

thành lập ngày 19/05/2016; 

 Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019; 

 Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Công 

ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019: 

ĐVT: triệu đồng. 

Stt Chỉ tiêu
KH được ĐHĐCĐ 

thông qua

Kết quả thực hiện 

năm 2019

Tỷ lệ hoàn 

thành

1 Doanh thu 400.000 410.471,5 102,62%

2 Chi phí 367.601 370.881,7 100,89%

3 Lợi nhuận trước thuế 32.399 39.589,8 122,19%

4 Lợi nhuận sau thuế 25.833 31.540,0 122,09%   

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được: 

2.1 Về chỉ tiêu tài chính: 

a) Doanh thu:  

Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 410.471,5 triệu đồng, đạt 102,62% 

theo kế hoạch. Chi tiết doanh thu như sau: 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống 

chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đặt hàng: 

Được giao và chậm hoàn tất các thủ tục về hợp đồng do có những thay đổi 

lớn về tổ chức cơ quan quản lý nhà nước từ Sở Giao thông Vận tải thành phố 

sang Sở Xây dựng thành phố từ ngày 01/01/2019.  

Việc triển khai, ký hợp đồng giao thực hiện được chia thành 02 hợp đồng 

và cho 02 giai đoạn: Hợp đồng 05 tháng đầu năm 2019 và hợp đồng 07 tháng 

cuối năm 2019. Việc giao dự toán có khối lượng lớn tập trung vào các tháng 

cuối năm đã gây áp lực rất lớn đến công tác tổ chức triển khai cũng nhưng thực 

hiện thực tế cả về khối lượng lẫn thời gian thi công. 

Tuy nhiên, với sự phấn đấu, nỗ lực giá trị đạt được năm 2019 của công tác 

này là 316.262 triệu đồng. 
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- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống 

đèn tín hiệu giao thông thực hiện theo phương thức đấu thầu: 

Mặc dù các Chủ quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng sáp nhập lại 

từ 04 Chủ quản lý thành 01 Chủ quản lý nhưng do 04 hợp đồng đã ký là độc lập 

nên việc tổ chức thực hiện vẫn chưa có tính tập trung thống nhất chưa cao, giá 

trị đạt được năm 2019 của công tác trên là 63.482 triệu đồng. 

Kết quả trên là tương ứng với kế hoạch được giao của Chủ quản lý. 

- Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, …): 

Năm 2019 đã tiếp tục là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là đối 

với công trình xây lắp và tư vấn thiết kế vì tình hình triển khai các dự án, công 

trình, gói thầu của lĩnh vực chiếu sáng đô thị trong năm rất ít, và thường có tính 

chất tổng thể toàn dự án với rất nhiều các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khác.  

b) Chi phí:   

Tổng chi phí thực hiện năm 2019 là 370.880,84 triệu đồng, đạt 100,89% 

theo kế hoạch, giảm 1,55% (theo tỷ lệ chi phí/doanh thu giữa kế hoạch và thực 

hiện) so với năm 2018. Năm 2019 tiếp tục có phát sinh các chi phí như: 

- Tiếp tục phát sinh chi phí phân bổ giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa doanh 

nghiệp; chi phí khấu hao tài sản số định, công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi 

chuyển đổi sang công ty cổ phần; …. 

- Chi phí trượt giá leo thang (vật tư, bảo hiểm xã hội, chi phí tiền cơm, chi 

phí giải quyết nghỉ việc, chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, điện, nước, …)). 

- Phát sinh chi phí mua các vật tư phụ bắt buộc để thực hiện hoàn thành các 

hạng mục công tác của gói thầu trong công tác duy tu và thi công công trình. 

c) Lợi nhuận trước thuế:  

Lợi nhuận thực hiện năm 2019 là 39.589,8 triệu đồng, đạt 122,18% so với 

kế hoạch. 

d) Nộp ngân sách Nhà nước: 

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách năm 2019 là 8.049,8 triệu đồng, đảm 

bảo thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước. 

2.2. Nhận xét, đánh giá chung  

- Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều 

kiện khách quan tác động hết sức khó khăn, phức tạp, hoàn thành các chỉ tiêu tài 

chính được giao. 

- Đã đảm bảo chất lượng hệ thống được giao quản lý, nâng cao tính năng 

an toàn điện của hệ thống và an toàn lao động trong quá trình thực hiện. Không 

để xảy ra tai nạn điện và tai nạn lao động. 

- Đảm bảo công ăn, việc làm của Người lao động. 
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- Về công tác Đảng – Đoàn thể: Đảng bộ Công ty lãnh đạo cán bộ, đảng 

viên và Người lao động tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm; Công đoàn 

và Đoàn thanh niên Công ty đã xây dựng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các 

hoạt động phong trào, tạo sân chơi lành mạnh cho Người lao động tham gia. 

a) Những mặt làm được: 

 - Công ty tiếp tục được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo thành phố, của 

Công ty HFIC trong hoạt động của Công ty. 

- Công ty tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng, chia sẻ và giao thực hiện 

công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên 2 hệ thống kỹ thuật hạ tầng 

đô thị. Đặc biệt là lĩnh vực chiếu sáng công cộng được thực hiện theo phương 

thức đặt hàng. 

- Có sự đoàn kết, đồng tâm, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo trong việc tổ 

chức, điều hành hoạt động Công ty. 

- Có sự nỗ lực, phấn đấu, chung sức của toàn thể Người lao động Công ty 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những tháng cuối năm 

2019. 

Với các lĩnh vực như sau: 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống 

chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đặt hàng: Giữ nguyên địa bàn 

thực hiện như năm 2018. 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống 

đèn tín hiệu giao thông thực hiện theo phương thức đấu thầu: Đã thực hiện theo 

đúng nội dung của các hợp đồng đã ký. 

- Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, …): Tuy gặp nhiều khó 

khăn nhưng Công ty đã chủ động tham gia và được nhận thầu một số công trình, 

tiêu biểu nhất là Dự án: Thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

bằng đèn Led. Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt công trình (EC). Địa điểm: 

Thành phố Đà Nẵng. 

b) Những khó khăn và hạn chế: 

 Bên cạnh những mặt làm được, những thuận lợi nêu trên, trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã xuất hiện các khó khăn nhất định: 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống 

chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đặt hàng: 

Được giao và chậm hoàn tất các thủ tục về hợp đồng do có những thay đổi 

lớn về tổ chức cơ quan quản lý nhà nước từ Sở Giao thông Vận tải thành phố 

sang Sở Xây dựng thành phố từ ngày 01/01/2019.  

Việc triển khai, ký hợp đồng giao thực hiện được chia thành 02 hợp đồng 

và cho 02 giai đoạn: Hợp đồng 05 tháng đầu năm 2019 và hợp đồng 07 tháng 

cuối năm 2019. Việc giao dự toán có khối lượng lớn tập trung vào các tháng 
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cuối năm đã gây áp lực rất lớn đến công tác tổ chức triển khai cũng nhưng thực 

hiện thực tế cả về khối lượng lẫn thời gian thi công. 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống 

đèn tín hiệu giao thông thực hiện theo phương thức đấu thầu: 

Mặc dù các Chủ quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng sáp nhập lại 

từ 04 Chủ quản lý thành 01 Chủ quản lý nhưng do 04 hợp đồng đã ký là độc lập 

nên việc tổ chức thực hiện vẫn chưa có tính tập trung thống nhất chưa cao. 

- Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, …): Đã tiếp tục là một 

năm mà Công ty gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm hợp đồng vì tình hình triển 

khai các dự án, công trình, gói thầu của lĩnh vực chiếu sáng đô thị trong năm rất 

ít, và thường có tính chất tổng thể toàn dự án với rất nhiều các lĩnh vực hạ tầng 

kỹ thuật khác. 

- Về tỷ lệ chi phí áp dụng là không được và chưa được điều chỉnh kịp thời 

theo quy định, như sau: 

Về tỷ lệ chi phí chung (hệ thống đèn tín hiệu giao thông và chiếu sáng đô 

thị): Theo quy định là 52% từ ngày 15/02/2018, thực tế áp dụng là 45%. Nội 

dung này, Công ty đã có báo cáo, kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét áp 

dụng, điều chỉnh mức lương cở sở và tỷ lệ chi phí chung theo quy định. 

- Về công tác quyết toán công tác duy tu các năm trước: 

+ Năm 2014, với giá trị xét duyệt giảm là: - 7.614 triệu đồng. Nguyên 

nhân: Chủ yếu điều chỉnh giảm 40% định mức nhân công trực tiếp công tác 

quản lý vận hành theo Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Năm 2015, năm 2016 với giá trị xét duyệt giảm là: - 43.997 triệu đồng. 

Nguyên nhân chính là tạm áp dụng theo văn bản số 8029/SGTVT-KT ngày 

12/7/2018 của Sở Giao thông Vận tải thành phố (là văn bản đang trình, xin ý 

kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) để làm căn cứ áp dụng.  

Trong khi đó, năm 2014, năm 2015, năm 2016 Công ty tổ chức thực hiện 

được nghiệm thu, thanh toán đơn giá nhân công theo dự toán đặt hàng được Chủ 

quản lý giao, được cấp thẩm quyền (Sở Giao thông Vận tải thành phố) phê 

duyệt. Việc xét duyệt giảm trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, do Công ty đã thanh toán các khoản chi phí (trả tiền 

lương cho Người lao động; chi trả cổ tức, …..), đồng thời thực hiện xong các 

nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định cũng như công tác quyết toán 

chuyển thể theo chỉ đạo. 

- Về thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật liệu cấu thành 

giá sản phẩm dịch vụ công ích từ năm 2014 đến năm 2017: 

Ngày 13/11/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản 

số 5089/UBND-KT về việc thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí 

vật liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích chăm sóc bảo dưỡng cây xanh 

và chiếu sáng công cộng, theo đó: 
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“1. Chấp thuận chủ trương cho các đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải 

thành phố được thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật liệu cấu 

thành giá sản phẩm dịch vụ công ích chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh 

và chiếu sáng công cộng đối với các hợp đồng từ năm 2014 đến năm 2017 có 

thỏa thuận thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật liệu. 

Nguồn kinh phí thực hiện: bổ sung dự toán năm 2018 cho Sở Giao thông 

Vận tải thành phố từ nguồn ngân sách thành phố để thực hiện. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế 

thành phố căn cứ các hồ sơ pháp lý có liên quan, rà soát, báo cáo đề xuất trình 

Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết cấp bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước cho Sở Giao thông vận tải để thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào các 

năm 2014, 2015, 2016, 2017 trong tháng 11 năm 2018”. 

 Thực hiện chỉ đạo trên, Công ty đã tích cực, khẩn trương phối hợp tiếp tục 

cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan chức năng. Chủ động đề nghị 

các Chủ quản lý xác nhận công nợ phần thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí 

vật liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích từ năm 2014 đến năm 2017. 

Đồng thời, từ tháng 4/2019 Công ty đã chủ động đề nghị và được 02/05 chủ 

quản lý ký xác nhận công nợ; 03/05 Chủ quản lý còn lại chưa phản hồi. Đến 

nay, Công ty chưa nhận được thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào từ năm 

2014 đến năm 2017. 

- Về giữ hộ vật tư thu hồi được đánh giá thanh lý lĩnh vực chiếu sáng đô 

thị: 

Công ty đã và đang phải thuê kho bãi để tổ chức lưu giữ, bảo quản vật tư 

thu hồi từ năm 2013 đến nay (hơn 07 năm) được phát sinh từ công tác duy tu 

bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị, hiện chưa được Chủ quản lý bán thanh lý 

nên đã gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng kho bãi bảo quản vật tư thu hồi. 

Do đó, buộc lòng Công ty tiếp tục thuê mặt bằng nên đã làm phát sinh chi phí. 

Ngày 10/12/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết 

định số 61/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, xử lý vật tư thu hồi 

từ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông do đơn vị trực thuộc Sở Giao thông 

Vận tải thành phố quản lý, trong đó có lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Tuy nhiên, vật 

tư thu hồi được phát sinh từ công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô 

thị từ năm 2013 đến nay chưa được tổ chức bán thanh lý. 

Vào tháng 4/2019, Chủ đất đã lấy lại mặt bằng Công ty đang thuê nên đã 

phát sinh chi phí dời vật tư, thuê kho bãi mới. 

+ Nguồn hình thành của các công trình, gói thầu, dự án của các năm trước 

giảm.  

- Sau công tác cổ phần hóa, Công ty phát sinh thêm các khoản chi phí: 

Chi phí giá trị lợi thế doanh nghiệp; chi phí khấu hao phải phân bổ thêm do 

đánh giá lại tài sản cố định  khi chuyển đổi doanh nghiệp; chi phí BHXH, BHYT, 

KPCĐ tăng do thực hiện theo quy định của nhà nước. 
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- Về công tác quản lý điều hành: 

Về các tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp: Đã được Công 

ty bàn giao cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 

(HFIC) từ ngày 10/3/2016, hiện Công ty đang giữ hộ, mặc dù thời gian qua luôn 

được HFIC quan tâm, giải quyết nhưng đến nay chưa được xử lý nên đã ảnh 

hưởng đến mặt bằng, đến kho lưu trữ và hoạt động của Công ty. 

- Về giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính hàng năm: 

Với những khó khăn làm giảm doanh thu, tăng chi phí, về phía Công ty 

luôn xác định là hết sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện với kết quả cao nhất. Tuy 

nhiên, do các yếu tố ảnh hưởng là khách quan, không lường trước và ngoài dự 

tính, vì vậy cần có sự quan tâm, đồng hành khi xem xét các chỉ tiêu sản xuất 

kinh doanh.  

Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay, Công ty chỉ triển khai thực hiện mua 

sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, tài sản cần thiết mang tính bắt buộc, thiết yếu và 

cấp bách để phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh. Chưa đầu tư vào cơ sở làm 

việc, xe chuyên dùng phục vụ sản xuất. Việc làm đã ảnh hưởng đến hoạt động 

điều hành, phục vụ sản xuất của Công ty và giảm giá trị của doanh nghiệp và 

năng lực hoạt động, năng lực tham gia dự án của Công ty. Cụ thể:  

Việc đầu tư vào cơ sở làm việc, xe chuyên dùng phục vụ sản xuất một mặt 

tuân thủ quy định, một mặt nâng cao năng lực của Công ty trong việc tham gia 

đấu thầu các dự án. Vì hiện nay có những Chủ đầu tư đưa ra tiêu chí lựa chọn 

nhà thầu phải là Chủ sở hữu phương tiện mới đủ điều kiện tham gia, nếu Công 

ty không đầu tư thì cơ hội tham gia sẽ giảm xuống đặc biệt là các gói thầu duy tu 

trên địa bàn thành phố do cùng Sở Giao thông Vận tải thành phố, Sở Xây dựng 

thành phố quản lý. 

- Về phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2016 

(giai đoạn doanh nghiệp nhà nước): 

Từ đầu năm 2017 Công ty đã lập Báo cáo tài chính, phương án phân phối 

lợi nhuận theo quy định và đã gửi đến HFIC để xem xét, quyết định. 

- Về thực hiện cam kết của nhà đầu tư chiến lược: 

Một trong những cam kết của Nhà đầu tư chiến lược sau khi tham gia đầu 

tư và thực hiện cổ phần hóa tại Công ty là: “Đem lại lợi ích lâu dài và xây dựng 

kế hoạch kinh doanh tạo lợi nhuận cho Công ty; Hỗ trợ Công ty sau khi cổ phần 

hóa về chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực 

tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu, tiếp tục hợp tác đầu 

tư, phát triển thị trường …”. Tuy nhiên, từ lúc hoạt động theo mô hình Công ty 

cổ phần (từ ngày 01/7/2016) đến nay, Nhà đầu tư chiến lược không có bất cứ 

động thái nào trong việc thực hiện các cam kết này. Việc này, đã ảnh hưởng đến 

hoạt động của Công ty là không theo mong đợi và theo kế hoạch đã đề ra. 

3. Công tác lao động tiền lương: 

3.1. Công tác lao động:    

Trình độ và số lượng lao động Công ty tính đến 31/12/2019: 
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STT Phân theo Tổng số lao động 

1 Lao động chuyên môn, nghiệp vụ 93 

2 Lao động trực tiếp SXKD 245 

3 Lao động thừa hành phục vụ 37 

Tổng cộng 375 

- Tổng số lao động tăng: 8 người. 

- Tổng số lao động giảm (nghỉ việc theo nguyện vọng, nghỉ hưu): 30 người. 

- Công tác đào tạo: 

Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp 

ứng yêu cầu công tác của Công ty, cụ thể: 

+ Huấn luyện an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy theo quy định. 

+ Tổ chức xét nâng bậc, thi nâng bậc và chuyển xếp lương người lao động 

năm 2019 theo quy định; ….  

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần 

của người lao động. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ và trích nộp BHXH, 

BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ theo quy định của Nhà nước. 

3.2. Công tác tiền lương năm 2019:  

Lương bình quân người lao động là 24.338 triệu đồng/người/tháng  

3.3. Công tác an toàn: 

 Tiếp tục thực hiện theo các quy định của Công ty về việc thực hiện công 

tác an toàn hệ thống như: tự kiểm tra giữa các Xí nghiệp (kiểm tra chéo), phòng 

An toàn đã tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác thực hiện 

của các Xí nghiệp theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và đột xuất. 

Công tác sinh hoạt an toán, kiểm tra chất lượng quản lý vận hành được duy trì 

liên tục. Kết quả: hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trong năm 2019. 

Cùng với công tác an toàn hệ thống, công tác an toàn lao động cũng luôn 

được quan tâm và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời, tuân thủ quy định, 

công tác an toàn lao động đảm bảo theo yêu cầu 

Bên cạnh đó, công tác Phòng chống cháy nổ đã luôn được tổ chức thực 

hiện nghiêm túc như: kiểm tra phòng chống cháy nổ định kỳ hàng tháng, hàng 

quý và các ngày Lễ Tết tại các trụ sở Công ty; tổ chức bảo dưỡng hệ thống 

phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

Ngoài ra, nhằm đảm bảo công tác an toàn được thực hiện nghiêm túc, đầy 

đủ và hiệu quả, Công ty cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề, đào tạo - 

huấn luyện kỹ năng cho Người lao động trong Công ty, bên cạnh đó cũng tổ 

chức trang bị công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động theo đúng thỏa thuận với Người 

lao động. 
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3.4. Công tác thi đua + khen thưởng: 

- Công tác thi đua: 

Thông qua Hội nghị Người lao động 2019, Công ty đã phát động thi đua và 

động viên CB-NLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký nghiên cứu các đề tài 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, chống lãng phí, chống 

tham ô, cửa quyền, từ đó thúc đẩy các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công ty.  

- Tham gia Hội thi HFIC Mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, qua đó đạt giải 

nhất Hội thi. 

- Tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí... 

- Triển khai chiêu sinh trại hè Thanh Đa cho các cháu là con CB-NLĐ 

Công ty. 

- Tham dự Hội thi Kế toán viên giỏi do Công đoàn HFIC tổ chức. 

- Tham gia tập huấn, truyền thông về Bình đẳng giới do Liên đoàn Lao 

động thành phố tổ chức, … 

- Công tác khen thưởng: 

+ Chăm lo tặng quà cho các cháu thiếu nhi con cán bộ, người lao động 

Công ty nhằm khen thưởng các cháu học sinh giỏi. 

+ Tổng kết khen thưởng cho đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2018. 

+ Khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

năm 2018; ….. 

3.5 Về chi trả cổ tức: 

  Công ty đã hoàn tất việc Đại hội cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho 

Cổ đông theo quy định, cụ thể: 

- Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2018 với tỷ lệ 4,17%/vốn điều lệ. 

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 3,5%/vốn điều lệ. 

4. Hoạt động đầu tư: 

Năm 2019 Công ty chỉ triển khai thực hiện mua sắm một số trang thiết bị 

công cụ, dụng cụ, tài sản mang tính bắt buộc, thiết yếu và cấp bách phục vụ cho 

việc điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính báo cáo kết quả thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như trên. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Trí Dũng 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM 

 

Số:  03 /TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng  06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị 

về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2019. 

Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã hoàn tất kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2019 và ký ban hành ngày 30/03/2020. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty 

TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. 

Trân trọng kính trình./. 

 

Đính kèm: 

- Báo cáo tài chính năm 2019  

đã được kiểm toán 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Thọ 
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C6ng ty C6 phin Chi6u s6ng C6ng cQng thlnh ph6 IId Ctrt wtintr

36 12l ChAu Vln Li6m, qufn 5, thenh ph6 ffO Chi Minh

NQI DUNG

86o c6o cta Ban TOng Gi6m d6c

86o c6o ki6m to6n ttQc lfp

86o c6o tdi chinh d6 tlugc ki6m to6n

Bang c6n Oi5i ti5 toan

86o c6o krit qua ho4t tlQng kinh doanh

86o c6o luu chuyoin tiAn tQ

Thuyi5t minh 86o c6o tdi chlnh
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C6ng ty C6 phin Chi6u sing C6ng cQng thnnh phd ttd Cni frlinn

S6 tzt Chdu V6n Li6m, qufn 5, thanh ptro Ho Chi Minh

sAo cAo cua BArt rONc crann DOc

Ban Tdng Ciam OOc COng ty C6 pnan ChiiSu s6ng C6ng cQng thenh ph6 H6, Chi Minh (sau tl6y ggi t6t le "COng ty") trinh

bdy Bdo c6o cta minh vd 86o c6o tdi chinh cria Cdng ty cho ntrm tii chinh ti5t ttlic ryiry 3lll2l20l9.

CONG TY

C6ng ty C6 phan Chi6u s6ng C6ng cQng thanh ph6 HO Chi Minh, tru6c tldy ld C6ng ty TNIIH MOt thanh vi6n Chii5u sr6.ng

COng cQng thanh ph6 H6 Chi Minh, mQt doanh nghiQp Nhd nu6c tlugc c6 pnan nOa vd chfnh thrlc chuy6n sang C6ng ty C6

ph6n theo ciSy Chung nhfn deng ki Doanh nehiQp tliOu chinh lAn 5 s6 800423479 do Sd K6 hopch vd DAu tu thanh ph6

Hd Chi Minh c6p ngdy 01 th6ng 07 n6m 2016.

Try sd chinh cria C6ng ty tai 56 12l Ch6u Vdn Li6m, qufn 5, thanh pn6 uO Chi Minh.

HQI DONG QUAN TRI, BAN GIAM o6c vA BAN KTEM SoAT

C6c thdnh vi6n cria HQi <tdng Quan tri tong nf,m vd t4i ngdy lfp b6o c6o niy bao g6m:

C6c thanh vi6n cta Ban TOng Gi6m d6c dA di6u hnnh C6ng ty trong ntrm vd t4i ngdy ldp b6o c6o niry bao gdm:

6ng Nguy6n Dinh Thg

6ng Pham Hmg Ut
Ong L€ Manh Thutmg

Ong Hulnh Tri Dflng
6ng Ph4mHrmg Ut
Bd Doan Thi Minh Trang

6ng Hulnh Tri Diing

Ong TrAn Chi6n Thing
Ong Nguy6n Minh Tu6n

6ng Duong Chi Nam

C6c thdnh vi6n Ban Kiiim soSt bao g6m:

Bd Phpm Thi Xudn LiSu

6ng Nguy6n TAn lhong
Ong TrAn Nam Trung

Chri tich
chfl tich
Ph6 Chri tlch
Thanh vi6n

Thdnh vi6n

Thanh vi6n

TOng Gi6rn tltic

Ph6 TOng Gi6m d5c

Ph6 T6ng Gi6m ttlic

Ph6 T6ng Gi6m tl6c

Trudng ban

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

S6 nhiem ngiry 1310612019

Tt nhiQm ngdy 0l/0412019
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KIEM TOAI\ YIEN

Cdng ty TNHH HAng Ki6m to6n AASC dE thyc hi€n ki6m to6n c6c 86o c6o tai chinh cho C6ng ty

cONG n6 rnAcn NHrEM ctA BAN TONG GrAM o6c o6r vdr nAo cAo rAr cr{iNH

Ban T6ng Gi6m tl6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vC viQc lip 86o c6o tdi chinh phan 5nh trung thgc, hqp ly tinh hinh tai
chinh, ktit qud ho4t tlQng kinh doanh vd tinh htnh luu chuy6n ti6n tQ cria C6ng ty trong ntrm. Trong qu6 trlnh lflp B6o c6o

tdi chinh, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty cam ki5t da tu6n tht c6c y€u cAu sau:

- Xdy dlmg vd duy tri ki6m so6t nQi bQ mi Ban TOng Gi6m d6c vi Ban quin tri COng ty xAc dinh ta can tniiit d6 dam
b6o cho viQc lQp vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh kA6ng cdn sai s6t trgng yiiu do gian l{n ho{c do ntrAm tdn;

- LUa chgn c6c chinh s6ch t<i5 toan thich hgrp vi 6p dpng cdc chinh s6ch ndy mQt c6ch nhAt qu6n;

- Dua ra c6c d6nh gi6 vd dy ilorin hgp lj vd thfn tgng;
- N6u rO c6c chuAn mgc k6 toitur tlugc 6p dung c6 tlugc tuan thri hay kh6ng, c6 nhihrg 6p dUng sai lQch trgng y6u ttiSn,;.mtc c6n phai c6ng b6 vi gini thich frong 86o c4o tii chfnh hay kh6ng;

2



COng ty Cd phin Chi6u s6ng COng cQng thirnh phd Ud Ctri lUinn

36 12l Chdu V[n Li6m, qu6n 5, thanh phO U6 Chi Minh

- L|p vd trinh biy c6c B5o c6o tai chlnh t6n co sd tudn thri c6c Chudn myc ki5 toii.n, Ch6 dO t6 toan doanh nghiQp ViQt

Nam vd c6c quy tlinh ph6p li c6 li€n quan ttiin viQc lfp vi tinh biy b6o c6o tdi chinh;

- Lep c5c 86o c6o tdi chinh dga trdn co sd hoet ilQng kinh doanh li€n tgc, fir trutmg hgrp khOng th6 cho rlng COng ty sE

tiiip tlrc hoAt tlQng kinh doanh.

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty tlim b6o reng c6c s6 t6 toan dugc luu gi[ d6 phan 6nh ttnh htnh tai chinh cria COng ty, voi
mrlc d0 trung th1rc, hgp U tai b6t cri thdi di6m nio vd tldm bdo rlng B6o c6o tAi chinh tuen tht c6c quy tlinh hiQn hinh cria

Nhd nudc. Ddng thoi c6 t6ch nhiQm tong viQc bio tlim an toin tai san cta COng ty vi thlrc hi6n c6c biQn ph6p thich hgp

d6 ngan ch[n, ph6t hiQn c6c hanh vi gian lqn vd c6c vi ph4m kh6c.

Ban T6ng Girim d6c C6ng ty cam k6t rlng 86o crio tdi chinh tl6 phan 6nh trung thlrc vd hqrp ly tinh hinh tii chinh cta C6ng
ty tei thoi tli6m ngdy 3lll2l2}l9, kiit qud hopt tlQng kinh doanh vd tinh hinh lrru chuy6n tidn tQ cho n5m tdi chinh ki5t ttlic
ctng ngdy, phtr hgrp vdi ChuAn mgc k6 to6n, ChiS elO kiS to6n doanh nghi€p Vi$t Nam vd tudn tht c6c quy dinh ph6p lf c6
li6n quan tli5n viQc lfp vi trtnh bny b5o c6o tai chinh.

Cam k6t khfc

Ban T6ng Gi6m tl6c cam kiit r6ng C6ng ty tuan tht Nehi dinh sO 7ll2}l7ND-CP ngiy 06/ 612017 huong ddn vA quan r!
c6ng ty 6p dUng O5i vOi c6ng ty tlpi chung vd C6ng ty kh6ng vi ph?m nghia vg cdng bti th6ng tin theo quy dinh t?r Th6ng
tu s5 155/2015/TT-BTC ngiry 0611012015 cria BO Tei chinh hudng d6n c6ng bti thOng tin tr6n Thi truong chimg khorin.

an Tdng Gi6m tl5c

Hulnh Tri Diing
-i -tI Ong uruun ooc

Thdnh ph6 HA Chi Minh, ngay 30 thring 0j ndm 2020
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S6: 300320.044/8CTC.KT I

BAo CAO KIEM TOAN DQC LAP

Kinh gfri: Quf C6 d6ng, HQi tldng Quf,n trivi Ban T6ng Gi6m tt5c

COng ty C6 phAn Chi6u s6ng COng cQng thnnh ph6 gd Cni rrrinn

Chung t6i tt5 ki6m todn B6o c6o tdi chinh kdm theo cia C6ng ty C6 phan Chii5u s6ng C6ng cQng thdnh

ptr5 Hd Chi Minh tluqc hp ngdy 30 th6ng 03 ndm2020, tir trang 6 d6n trang 27,bao g6m: Bing cdn tl6i
k6 toan tAi ngay 3l th6ng 12 nf,m 2019,86o c6o k6t qud ho4t rlQng kinh doanh, 86o c6o luu chuy,Sn ti6n
tQ cho ndm tai chffi ti5t ttuic cirng ngdy vd Bdn Thuy6t minh 86o c6o tdi chinh.

Tr6ch nhiQm cta Ban T6ng Gi6m d6c

Ban T6ng Gi6m <l6c C6ng ty chfu tr6ch nhiQm vd viQc [p vd trinh bdy tnrng thgc vd hqp ll 86o c6o tdi
chinh cta C6ng ty theo Chu6n muc k6 to6n Viet Nam, Chi5 dQ ki5 to6n doanh nghiQp Viet Nam vd cdc
quy tllnh ph6p li c6 li6n quan diin viQc lfp vi trinh bdy b6o c6o tii chinh vd chiu tr6ch nhigm vA kiiSm

so6t nQi b0 md Ban T6ng Gi6m tli5c x6c dinh h can tni6t d6 darn bdo cho viQc lap vd trinh bdy 86o c6o

tdi chinh kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian lfn ho{c nhAm 6n.

Trdch nhiQm cria Ki6m todn vi6n

Trdch nhiQm cria chring t6i ld tlua ra j kii5n v6 g6o c6o tdi chinh dga tr6n ktit qui cta cuQc ki6m todn.
Chung t6i tld ti6n hdnh ki6m to6n theo c6c ChuAn mgc kiiSm to6n ViQt Nam. C6c chudn mgc ndy y6u cAu

chung t6i tuan tht chuAn myc vd c6c quy tlinh v6 tleo ihic nghd nghiQp, lflp k6 hoAch vd thgc hiQn cuQc

ki6m to6n 116 dpt tluqc sU tlim bdo hqrp lf v6 viQc liQu 86o c6o tdi chinh cria C6ng ty c6 cdn sai s6t trgng
y6u hay khOng.

C6ng viQc kiiim to6n bao gdm thgc hiQn c6c thri tuc nhim thu thfp c6c blng chung ki6m to6n vC c6c sti

liQu vd thuyi5t minh tr6n B6o c6o tdi chinh. C6c tht tyc kitim todn tlugc lya chgn dlra trOn xdt tloriur cria

ki€m to6n vi6n, bao g6m d6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng yiiu trong 86o c6o tdi chffi do gian lfln ho{c
nham 6n. Khi thUc hiQn tl6nh gi| cdc rui ro niry, ki6m to6n vi6n tl6 xem x6t ki6m so6t nQi bQ cria C6ng ty
li€n quan d6n vi€c l4p vd trtnh biy 86o c6o tai chinh trung thuc, hqp l)7 nham mi6t t6 c6c thri ttrc ki6m
to6n pht hgrp v6i tinh hinh thqc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim mpc dich dua ra f kiiSn vO hiQu qud cta kitim
so6t nQi b0 cria C6ng ty. C6ng viQc ki6m to6n cfing bao gdm tl6nh gi6 tinh thich hgrp cta c6c chinh s6ch

k6 toan dugc 6p dpng vd tinh hgp lf cria c6c udc tinh ki5 toan cria Ban T6ng Gi6m d5c ctng nhu tl6nh gi6
viQc trinh bdy t6ng th6 860 c6o tdi chinh.

Chung t6i tin tudng rtrng c6c bAng chung ki6m to6n mi chring t6i d6 thu thflp ttugc h dAy ttri vd thich hqp
ldm co sd cho j ki6n ki6m toen ngoei trtr cta chung t6i.

Co s& cta f ki6n ki6m to6n ngogi trt

Tai 86o c6o ki6m to6n sii 050419.001/BCTC.KTI ngdy 05 th6ng 04 nlm 2019 vd 86o c6o tdi chinh cho

nlm tii chinh k6t thric ngdy 3l/l2l2}l8 cta C6ng ty CO phAn Chiiiu sSng C6ng cQng Thanh phii Hd Chi
Minh, Kir5m toAn vien d6 ctua ra i kitin ki6m torin ngopi trtr li6n quan iti5n vi6c chua thu th4p tlugc x6c

nhpn c6ng ng vd chua tl6nh gi6 tlugc khi n[ng thu h6i cria c6c khodn c6ng ng phdi thu kh6ch hang t6n
ldu s6 tiAn 3,77 ty tt6ng. T4i ngdy 3 l/l2l2}l9 c6c khodn phii thu kh6ch hdng t6n l6u chua thu thdp tluoc
x6c nhgn c6ng ng vd chua il6nh gi6 dugc kh6 ntrng thu hdi ld 3,57 uj tldng. Trong ph4m vi cria mQt cuQc

kiiim torin 86o c6o tdi chinh th6ng thulng, chtng t6i kh6ng thii x6c ttfnh ttugc dnh hudng cria v6n dO ndy

rtiin 86o c6o tdi chinh kdm theo cta C6ng ty.

\

'U iii

iol

P

T: (84)243824 1990 | F: @4)2a38253973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam Amemberol

xAre rc€urofuimsc

lnternational

4aasc.com.vn

E



f ti6n ki6m todn ngoSi trir

Theo y kii5n cria chring t6i, ngo4i trt dnh huong cria v6n dA n€u tAi dopn "Co sd cta f ki6n ki6m to6n
ngo4i tn}", B6o c6o tdi chinh da phin 6nh trung thuc vir hSp ly, tr6n c6c khia canh trong y6u tinh hinh tai
chinh cria COng ty C6 phan Chii5u s6ng C6ng cQng thanh ph6 H6 Chl Minh tai ngdy 3l th6ng 12 nim
2019, cflng nhu ki5t qui ho4t elQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyiin ti6n tQ cho nlm tdi chftrh k6t ttuic

ctrng ngdy, phtr hqp vdi Chudn muc kii to6n ViQt Nam, Chii tlQ kii to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c

quy dinh ph6p lj c6 li6n quan d6n viQc lpp vd trlnh bdy b6o c6o tdi chinh.

V6n tld cin nh6n m4nh

Chung t6i xin luu f nguli tlgc b6o c6o vd c6c vAn dA sau:

- Tei thdi di6m ph6t hdnh B6o c6o kiiim to6n, 86o c6o quy6t to6n c6 phdn h6a cria Cdng ty v6n chua

ilugc co quan c6 thAm quydn ph6 duyQt. Theo d6, s,i tigu B6o c6o tai chinh cria C6ng ty c6 thri thay
d6i khi B6o c6o quy6t todn c6 phan ho6 ttugc ph6 duyQt.

- C6ng ty Chi nhan gi6 tri quyiit to6n cria c6c c6ng trinh hoan thdnh tong giai tlop trudc khi c6 phan
h6a t€n khoan muc Phdi thu khdc v6i t6ng si, ti6n li 8.997.051.542 VI.ID vi chd hudmg d6n cria c6c
co quan c6 thAm quyAn (Chi ti6t thuy6t minh sii 7).

C6c vAn dA can nhdn manh ndy ktdng ldm thay AOi y tciiSn ki6m totur ngo4i tnr n6u tr6n cria chung t6i.

Ki6m to6n AASC

a
*

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Gi6y chung nh4n itang hj hdnh nghd
kidm to6n s6: 0777 -2018-002- I
Hd N|i, ngay 30 thdng 03 ndm 2020

Hi Vtrn Xuy6n
Ki6m to6n vi6n
GiAy chung nhfln dAng ky hanh ngfre m€m
to6n s6: 3383 -2020-OO2-l

CONG TY

innct iiHtIlt

HANG KIE ILl
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C0ng ty CO phin Chi6u sfng C0ng cQng thnnh ph6 ttb Ctri tUinn

56 12l Chdu Vln Li6m, qu4n 5, thanh piro Uo Chi Minh

B6o cdo tii chinh

ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l/l2l2}l9

M'T

so

rAI sAx

lOO A. TAI SAX NCAN TTEN

110 I. Tidn vi cic khoin tuong tluong tidn

lll l. TiAn

ll2 2. C6c khoan tuong tluong ti€n

120 II. Diu tutii chinh ngin hgn

123 l. DAu tu nim gitr tliin ngdy tl6o hqn

130 III. C6c kho6n phii thu ngin h4n

13l l. Phai thu ngln h4n cria kt6ch hang

132 2. Tri trudc cho nguoi brin ngin hpn

136 3. Phai thu ngln h4n kh6c

140 IV. Hlng tdn kho
l4l L Hang t6n kho

150 V. Tli sin ngin hgn khdc
151 l. Chi phitrdtrudc nganh4n

I 53 2. Thu6 vi c6c khoan kh6c phii thu Nhd nu6c

2()() B.TAISANDAIHAN

210 I. Cfc khoin phii thu dii h3n

2ll l. Phai thu dii hgn cria kfi6ch hdng

220 II. Tni sin c5 alnh
221 L Tdi san c5 Oinfr htu hinh

222 - Nguy€n gid

223 - Gid tri hao mdn lily kii

260 VI. Tni sin dii hgn khdc
261 L Chi phi trA trudc ddi hqn

270 roNGCoNGrAlsAN

nAlvc cAN o6l rn roAN
Tqi ngdy 31 thdng 12 ndm 2019

minh
Thuytit

3

4

3ut2l20t9 0U0Lt20t9
di6u chinh)(Da

386.867.848.908

149.268.087.468

39.268.087.468

110.000.000.000

50.000.000.000

50.000.000.000

153.840.044.483

t18.787 .615.702

5.231.1s2.100

29.821.276.68t

33.685.535.139

33.685.535.139

74.181.818

74.181.818

84.162.770.315

7.995.924.000

7.995.924.000

19.777.39s.442

19.777 .39s.442

76.291.648.891

(s6.s r4.2s3.449)

56.389.450.E73

56.389.450.873

VND

358.738.226.216

117.840.90r.749

27.840.90r.749

90.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

198.956.128.023

169.493.7 59.850

1.996.0s2.63s

27.466.315.538

31.341.380.530

31.34 r.3 80.530

s99.8rs.914

599.815.914

15.991.846.000

15.991.846.000

22.703.298.339

22.703.298.339

7 6.29 r.648.891

(s 3. s88.3 50.5 52)

65.064.751.007

65.064.75r.007

VND

5

6

7

8

l0
l3

5

9

l0

471.030.619.223 462.498.121.562

6

103.759.895.346



COng ty C0 phAn Chi6u sdng COng cQng thnnh ph6 g6 Ctri lUinn

s5 12l Chdu Vrn Li6m, quQn 5, thanh ptrO Hd Chi Minh

B6o c6o tiri chinh

n[m tdi chinh k6t thric ngiy 3lll2l2}l9

rANc cAN o6r rf roAN
Tgingdy 31 thdng 12 ndm 2019

Gidp theo)

minh
M5
so

NGUdN V6N

3oo c.Nq pnAr rnA

310 I. Nq ngfn hpn

311 l. Phaitinguli b6n nganhgn

312 2. Nguoi mua tri ti6n trudc ngan n4n

313 3. Thuti vd c6c ktroAn phni nQp Nhd nudc

314 4. Phai td ngudi lao tlQng

3 15 5. Chi phi phni trn ngin hen

3 l9 6. Phai trd ngen h4n kh6c

322 7. QuI kfren thudmg, phric lqi

400 D.voNcHUSOH0U

410 I. V6n chri sd hfru

4ll l. V5n g6p cria chri sd hitu
4 t t a - Cd phidu ph6 th6ng cd quyin bi€u quyiit

421 2. Lqi Dhuan sau thu6 chua phAn ph6i

42la - LNST chua phdn phiii lay lai diin cu6i ndm tnrdc

42|b - LNST chva phdn ph6i ndm nay

430 II. Ngudn kinh phivi cfc qui khfc
431 l. Ngudn kinh phi

440 ToNcCQNGNGUoNV6N

Truong Thi Thty NgAn

Thuy6t 3Ut2t20t9 0u0u2019

@e di6u chinh)

t6

Thi XuAn DOng

164.645.765.509

164.64s.765.509

8l.259.613.043

1.765.143.459

3.r94.238.2t8
39.179.364.73s

tt.207.t72.954
t7.444.653.662

10.59s.579.438

306.384.853.714

306.037.249.710

284.000.000.000

284.000.000.000

22.037.249.'110

437.304.766

21.s99.944.944

347.604.004

347.604.004

VND

163.122.313.t69

163.122.313.169

102.216.008.605

4.8s2.s12.600

1.500.728.624

I 8.959.41 I .874

8.086.417.833

t7 .795 .990.987

9.7tt.242.646

299.375.808.393

299.028.204.389

284.000.000.000

284.000.000.000

15.028.204.389

954.972.842

14.07 3.2 31. s47

347.604.004

347.604.004

VND

ll
l2
l3

t4
l5

a:
1l

-:N(
:

',hit

.KII

.,.A

ilE

9.223 462.498.121.562

7

Hulnh Tri Diing
-: -l
I Ong Ulam OocNgudi l{p bi€u fi5 toan tuong

Thdnh ph6 ni Cnt Unh, ngay 30 thdng 03 ndm 2020
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C6ng ty C6 phdn Chi6u sdng C6ng cQng thdrnh ph6 U6 Ctri wtintr

SO 12l Chdu V6n Li6m, quin 5, thanh pnO UO Chi Minh

Bdo cdo tii chfnh

n6m tdi chinh kilt thuc ngiy 3lll2l2}l9

BAo cAo KET euA Ho4T DQNG KINH DoANH
Ndm 2019

ME CHi TI6U
s5

01 1. Doanh thu bdn hirng'vi cung cdp dlch vg

10 2. Doanh thu thuAn vd U6n hing vi cung c6p dlch vg

11 3. Gi6 v6n hing bdn

20 4. Lqi nhu$n gQp vE bdn hdng vi cung c6p dlch vg

21 5. Doanh thu hopt tlQng tii chffi
26 6. Chi phi quan ry doanh nghiQp

30 7. Lqi nhuQn thuin tt ho4t tlQng kinh doanh

3l 8. Thu nhfp kh6c

32 9. Chiphikh6c

40 10. Lqi nhu$n khdc

50 11. T6ng lqi nhugn X6 toen trufc thu6

5l 12. Chi phi thuii thu nhflp doanh nghiQp hiQn hanh

60 13. Lqi nhu$n sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp

70 l4.Lai co bin tr6n c6 phi6u

t8

minh
Thuy6t

19

NIm 2019 NIm 2018

@e didu chinh)
VND

404.179.885.949

404.179.885.949

300.764.574.240

103.415.311.709

6.093.s92.s4s

69.988.499.302

39.s20.404.9s2

198.025.144

128.628.333

69.396.811

39.s89.80r.763

8.049.856.819

375.713.506.098

375.713.506.098

290.t74.634.403

8s.s38.871.695

5.366.791.755

61.703.800.607

29.201.862.843

t.929.563.249

995.876.184

933.687.065

30.r3s.549.908

6.122.318.361

VND

20

2t

:
lS.

TY

ulll

.r1

3(

:
)")

23

3r.539.944.944 24.013.231.s47

749

Truorg Thi Thty Ngin ThiXuAn DOng Hulnh Tri Diing
-i -tr ong ulam oocNguoi lflp bi6u fi5 toan trudng

Thdnh ph6 Hi Chi Minh, ngoy 30 thdng 0j ndm 2020

8
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sfng COng cQng thnnh ph5 gd Cni Uintr

Si5 tzt Chdu Vln Li6m, qupn 5, thanh phO gO Chi Minh

B{o cdo tii chinh

ndm tii chinh klit thric ngdy 3lll2l2}l9

nAo CAO LUU CHTIYEN TIEN TE
Ndm 2019

(Theo phrong phtip tryc fidp)

rra s5 cni rrEu

L LUU CHIIYEN TIEN TTIHO+T DQNG KINH DOANH
01 l. Ti€n thu tu b6n hdng, cung c6p dich vp vi doanh thu kh6c

02 2. TiEn chi trd cho nguhi cung c6p hdng h6a vd dich vu

03 3. Ti0n chi td cho nguoi lao tlQng

05 4. Thu6 thu nhflp doanh nghiQp da nQp

06 5. Ti6n thu kh6c ttr hoat tlQng kinh doanh

07 6. TiAn chi kh6c cho hopt ttQng kinh doanh

20 Lnt chuydn lin tnuin tir hogt ttQng kinh doanh

Thuy6t NIm 2019 NIm 2018

minh VND

468.1t7.869.042

(260.r0s.772.703)
(8e. r s8.481.079)

(8.571.935.35s)

1.327.521.147

(23.998.279.078)

87.610.921.974

VND

406.148.120.607

(236.647 .240.83s)

(89 .37 s .297 .794)
(4.068.17 5.377)

3,058.7s3.690

(3 6.399.70s.905)

42.716.454.386

rI. LUU cHrryEN TrEN TU Ho4,T DQNG DAU rU
21 1. Ti6n chi tl6 mua sim, x6y drmg tdi san cO <lfnh va

c6c tdi san ddi han kt6c
23 2. Tidn chi cho vay, mua c6c c6ng cp ng cria don vi ki6c
27 3. Ti6n thu l6i cho vay, c6 tuc vi lgi nhufn tlugc chia

30 Lwu chuydn tiin thuin tb hogt itfng dduu

lr. LUU cHr.ryEN rrrx rtl HoAT DQNG rAr cnimr
36 1. Ci5 tuc, lqi nhuan da tre cho chri sd htu
40 Lna chuydn fiin thuin tir hoqt ilQng tdi chinh

50 Luu chuy6n ti6n thuin trong ntrm

60 Ti6n vi tuong duong tidn tIAu nIm

70 Ti6n vI tuong duong ti6n cui5i ntrm

Truong Thi Thily Ngin Th[ Xuin D0ng

Ngudi lfp bi6u fi5 torintuOmg

Thdnh ph6 H6 Chi Minh, ngoy 30 thdng 03 ndm 2020

31.427.185.719 5.448.436.353

117.840.901.749 112.392.465.396

.468 r17.840.901.749

Huinh Tri Ditng
-l -r.IOng ulam ooc

(40.000.000.000)

5.614.268.495

(34.38s.73 1.s0s)

(21.798.004.7s0)

(21.7e8.004.7s0)

(174.843.000)

(10.000.000.000)

5.081.933.917

(s.092.909.083)

(32.175. l 08.950)

(32.17 5.108.9 s0)

>.\

'[N
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I

3
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sdng C6ng cgng thinh ph6 Hd Chi Minh

SO tZt Cnau Vin Li€m, quqn 5, thinh ph6 ttO Ctri Uintr

86o c6o titi chinh

ndm tdi chinh ki5t thric ngiy 3ll12l2}l9

I

THUYET MI}[H NAO CAO TAI CHiNH
Ndm 2019

. DAC DIEM HOAT DSNG COA DOANH NGHIDP

Hinh thric sd hihr v5n

C6ng ty C6 phAn Chitiu sring C6ng cQng thdnh ph5 HO Chi Minh, tru6c tl6y li C6ng ty TNIIH MQt thanh viOn

ChiiSu s6ng C6ng cQng thanh ph5 Hd Chi Minh, mQt doanh nghiQp Nhir nu6c dugc c6 ptrAn h6a vd chinh thric

chuyen sang C6ng g CO phin theo GiAy Chung nhgn tleng ky Doanh nghiQp tliAu chinh lan 5 s6 $00423479 do

Sd Kii hoqch vi Dlu tu thenh ptri5 UO Chf Minh c6p ngiy 01 th6ng 07 nlm 2016.

Tr9 sd chinh cria C6ng ty Ci S5 121 Ch6u Vdn Li6m, quan 5, thnnh ph5 ftO Cni frlintr.

V5n <ti6u lQ cia C6ng ty la 284.000.000.000 VND (Hai trlm tim muoi tu t! tl6ng chin), tuong tluong 28.400.000

c6 phin, mQnh gi6 mQt c6 phAn ln 10.000 ddng.

Linh vgc kinh doanh

Quan lf vin hanh, duy tu, sta chtra hQ thiSng chiiSu s6ng c6ng cQng, tldn tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t giao

th6ng, bing th6ng tin giao th6ng tliQn tu.

Nglnh nghd kinh doanh

Hopt tlQng chinh cta Cdng ty li:
- Quan lf vin hlnh, duy tu bio dudng c6c he thting tldn chi6u s6'ng c6ng cang;

- Tu v6n khio s6t, lfp dy an, thi6t k6, I6p du torin, lfp h6 so moi thiu, gi6m s6t thi c6ng, quan lf didu hanh dtr an

c6c c6ng trinh: chiiiu s6ng c6ng cQng, tldn tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t, bang th6ng tin giao th6ng tliQn

tu;
- Thi c6ng xdy lip moi hQ th5ng: chitiu sang c6ng cQng, tldn tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t, bang th6ng tin

giao th6ng diQn tu.

2 . cHE DQ vA cHiNH sAcH xr ro,iN Ar oqNc rAr coNG ry
2.1 . K, k6 to6n, tlon vi tidn tQ s& dgng trong k6 todn

K) k6 torin ntrm cta C6ng ty theo ndm duong lich Uit Aiu ttr ngiy 0l/01 vd kiSt thric viro ngdy 3ll12 hang nim.
Dsn vi ti€n tQ sti dgng tong ghi ch6p t6 toan li D6ng Viet Nam (VI{D).

2.2 . Chuin mu. c vh Ch6 dO t<6 toln 6p dgng

Chii dA lsi to,in dp dyng

C6ng ty 6p dwrg Ch6 dO t<6 torln doanh nghiQp ban hinh theo Th6ng tu s6 200/2014/TI-BTC ngiry 22/12/2014 cia
BO Tei chinh vd Thdng tu s6 SltZOrcnt-BTC ngiy 2110312016 cria BQ Tii chinh vd viQc sta tl6i, b6 sung mQt sii
diAu cria Th6ng tu s6zootzounT-BTc.

Tuyan bii vi viQc tudn thit Chudn 
^vc 

ki todn vd Ch6 dO lai todn

C6ng ty tl6 6p dgng c6c ChuAn myc k6 to6n ViQt Nam vir c6c vln bin huong dAn Chuan myc do NhA nu6c tl6 ban

hanh. C6c B6o c6o tii chinh tlugc lgp vi tinh bdy theo ttring mgi quy tlinh cta tirng chuAn myc, th6ng tu huong

d6n thuc hign Chuin mgc vdr Ch6 dO t<ii toan doanh nghiQp hi€n hanh tlang 6p dpng.

2.3 . C6ng cg tii chinh

Ghi nhdn ban diu
Tdi san tai chinh

Tdi sin tii chinh cria C6ng ty bao giim ti6n vi cic khoan tuong duong tidn, c6c ktroin phii thu kh6ch hang vd phni

thu kh6c, c6c khoin cho vay. Tei thoi diCm ghi nhfln ban tliu, tai san tlii chinh duo. c x6c ttlnh theo gi6 mua/chi phi

ph6t hdnh cQng c6c chi phi ph6t sinh kh6c li6n quan tr.uc tiiip tl6n viQc mua, ph6t hanh tei san tiri chinh tl6.

\
i-
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C6ng ty C6 phAn Chi5u s6ng C6ng cQng thinh ph6 nd Cni Uinn

S5 tzt Cnau Vdn Li6m, quin 5, thinh phii fto ctri Irainn

86o c6o tii chinh

nim tlri chinh kiit thric ngiy 3lll2l2}l9

Nq phdi trd tii chinh

Nq phii tri tdi chfnh cta C6ng ty bao g6m c6c khoin phii trn ngudi btfur vi phii trir kh6c, chi phi phdi trn. Tai thdi

tli6m ghi nhin lAn diu, c6c khoan ng phai tra tai chinh tlugc x5c tlinh theo gi6 phSt hanh cQng c6c chi phi ph6t sinh

li6n quan t4rc ti6p di5n viQc ph6t hnnh ng phii ffi tai chinh tl6.

Gid tri sau ghi nhQn ban diu
HiQn tei chua c6 c6c quy tlinh vA ttanh gi6 lpi c6ng cU tai chinh sau ghi nhan ban dAu.

2.4 . Ti6n vi cic khoin tuong tluong tidn

TiAn bao gdm tidn m{t tgi qui, tiAn gui ngdn hang kh6ng k} fun.

C6c khoin tuong tlucmg tiAn h c6c khoan tliu tu ng6n han c6 thli gian thu trdi ttrOng qu6 03 thring kO tu ngdy tl6u

tu, c6 tinh thanh khoan cao, c6 khi n6ng chuy6n aOi a6 aang thanh c6c lugng tiAn x6c tllnh vi kh6ng c6 nhi6u rui
ro tong chuy6n AOi ttrantr tdn.

2.5 . CAc khoin tliu tu Oi chfnh

C6c khoan dAu tu nim giii <liin ngiy tl6o hqn ld c6c Ltroin tidn gur ngan hang c6 k) hqrr duqc nim giii tltin ngiy tl6o

hqrr vdi mgc dich thu lei hang k!.

Dg phdng giam gi6 c6c khoin <liu tu nim git d6n ngiy tl6o hqn tlugc I{p vdo thoi tti€m cu5i nam cin ct khi n[ng
thu h6i theo quy tllnh cira ph6p luQt.

2.6 . Cic khoin phii thu

C6c khoan phdi thu dugc theo d6i chi ti6t theo k9 han phii thu, A5i tuqng phti thu, topi nguyOn tQ phii thu vi c6c
y6u t6 knac theo nhu cAu quan lf cta C6ng ty.

Dy phdng ng phii thu kh6 tldi tlugc hfch lfp cho c6c khoin: ng phdi thu qu6 hpn thanh toan ghi trong hqp d6ng
kinh tai, c6c htrl5 u6c vay ng, cam kiit hqp ddng ho[c cam klit ng vi ng phii thu chua d6n han thanh torin nhmg kh6
c6 khi nlng thu hOi. Trong tI6, viQc trich lip d1r phdng nq phdi thu qu6 h4n thanh to6n dugc c6n ct viro thoi gian
tri ng giSc theo hgrp tt6ng mua ban ban dAu, kh6ng tinh d6n vigc gia hen ng giiia c6c b6n vd nq phii thu chua d6n
han thanh toiin nhmg khdch ng de lam vio tinh tr4ng ph5 san ho{c tlang ldm tht tuc giAi thi5, mAt tich, b6 tr5n.

2.7 . Hhng t6n kho

Hang tdn kho <Iugc ghi nhfln ban ddu theo gi6 g6c bao g6m: chi phi mu4 chi phf ctriS UiiSn vir c6c chi phi li€n quan

tr.uc tiiip ktr6c ph6t sinh tlO c6 tlugc hdng tdn kho d tlia tli6m vi trqng th6i t?i thdi tli6m Chi nhan ban tlAu. Sau ghi
nhfn ban dAu, t4i thdi tli6m lflp 86o c6o tai chinh n6u gi6 trl tnuan c6 th6 thUc hipn dugc cria hang tdn kho th6p hon
gi6 g6c thi hang t6n kho tluqc ghi nhqn theo gi6 tr! thu6n c6 th6 thyc hiQn tlugc.

Gi6 tri hang tdn ktro tlugc x6c dinh theo phuong ph6p nhip trudc xu6t tu6c.

Hang tdn kho ilugc h4ch toan theo phuong ph6p k6 ktrai thuong xuy€n.

Phuong ph5p x6c tllnh gi6 tri san phAm dd dang cu5i nAm: Chi phi san xuSt kinh doanh dd dang dugc tQp hqp theo
t.ung

A.
cuor

c6ng trinh chua hodn thanh ho{c chua ghi nh$n doanh thu, tucrng ring voi kn6i luqng c6ng viQc cdn dd dang

nim.

D1r phdng giim gi6 hang tdn kho dugc lfp vdo thdi tli6m cu6i nem ld s6 ch6nh lQch gita gi6 g5c cria hang tdn ktro

lqn hon gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hiQn <lugc.

2.8 . Tii sin c5 apn

Tii sin c5 Ai*r hiiu hinh tlugc ghi nh{n ban dAu theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh sri dpng, tAi san cii ai*r hiiu hinh
ttuo. c ghi nh$n theo nguy6n gi6, hao mdn Iu! k6 vd gi6 tri cdn l{.

Kh6u hao tai sin c6 ei* dugc trich theo phuong ph6p tluong thtug v6i thtri gian kh6u hao ttugc u6c tinh nhu sau:

- Nha cfta, vgt ki6n truc 06 - 25 n[m
- MLy m6c, thii5t bi 05 - 07 nim
- PhusngtiQnvfntai 06 nlm
- fhiet bi v6n phdng 03 n6m
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C6ng ty C6 phAn Chi5u s6ng C6ng cQng thlrnh ph5 g6 Cni Uinn

56 121 Chau Vdn Li6m, quan 5, thdnh phii H6 Chi Minh

Bio cdo thi chinh

ndm tdi chinh kiSt thric ngiy 3111212019

2.9 . ThuG ho4t tlQng

Thu6 hopt tlQng ln lo4i hinh thu6 tii sin ci5 dinh mi phAn lcm rui ro vi lgi fch gin tidn v6i quyAn sd hiiu cia tii sin

thuqc vA b6n cho thu€. Khoan thanh to6n du6i hinh thric thu6 ho4t ttQng tlugc hpch toSn vho b6o c6o k6t qui hoat

tlQng kinh doanh theo phuong ph6p ttuong th6ng dya trOn thui han thu€ hoet tlQng.

2.10. Chi phi tri trutfc

C6c chi phi tl6 ph6t sinh liOn quan d6n k6t qun hoat tlQng san xu6t kinh doanh cria nhi€u ky k6 to6n tlugc hpch to6n

viro chi phi tri trudc tIC phan bd dAn vno k6t qui hopt tlQng kinh doanh trong c6c kj kii to6n sau.

ViQc tinh vd ph6n b6 chi phi tri trudc ddi han viro chi phf sin xu6t kinh doanh tung kj ki5 torin dugc c6n cri viro

tinh ch6t, mric d0 tung loqi chi phi d,3 IUa chgn phuong ph6p vi ti6u thric phan bd hSp lj. Chi phi trd trudc dugc

phan bO dln vdo chi phi san xu6t kinh doanh theo phuong ph6p tluong theng.

Lqi th6 kinh doanh ph6t sinh khi c6 phAn h6a doanh nehiQp Nhd nu6c tluqc phan bO theo phuong ph6p tlucmg

thang trong thoi gian 10 n6m theo huong d1n cria Th6ng tu s6 tZltZOUnT-BTC ngdy 05 thang 09 n6m 2014 cria

BO Tei chinh vA huong din xri lf tai chinh vi x6c dinh gi6 tri doanh nghiQp ktri thpc hiQn chuy6n doanh nghiQp

100% vtin Nhi nu6c thanh c6ng ty c6 phan.

2.11. Cdc khoin nq phii tri

C6c khoan nq phii td tlugc theo d6i theo k! hp phni tre, d5i tuqng phii tr6, lopi nguy6n te phai tra vd c6c y6u t5
kh6c theo nhu cAu quan lf cria C6ng ty.

2.12, Chi phi phii tri

C6c khoan phni tri cho hing h6a dich qr tl6 nhfn dugc tu nguoi b6n ho[c di tlugc cung c6p cho ngudi mua tong
nim b6o c6o nhrmg thyc t{i chua chi fii vd cAc khoan phii trd kt6c tluqc ghi nh6n vio chi phf sdn xu6t, kinh doanh
cira n6m b6o c6o.

ViQc ghi nhfn c6c khoan chi phi phii tri vdo chi phi sdn xu6t, kinh doanh trong ndm tlugc thgc hiQn theo nguyen
tEc phn hgrp giiia doanh thu vi chi phf ph6t sinh trong nim. C6c khoan chi phf phni trn sE dugc quyiSt torin voi st5

chi phi thyc t6 ph6t sinh. Sr5 chOnh l6ch giiia s6 trfch tru6c vi chi phi thUc tii tlugc hoan nh6p.

2.13 . V5n chfr s& hiru

V6n dAu tu cira chri sd hiiu dugc ghi nh{n theo s6 v5n thyc g6p cria chri sd hiiu.

Lqi nhuan sau thu6 chua phdn ptrr5i ptran 6nh klit qui kinh doanh (16i, 15) sau thui5 thu nhQp doanh nghiQp vi tinh
hinh phdn chia lgi nhufln hoflc xri lf 15 cta C6ng ty. Trucmg hqp tri c6 tuc, lgi nhudn cho cht sd htru qu6 mrlc s6

lqi nhuan sau thu6 chua ph0n phi5i tfugc ghi nhfln nhu trudng hqp giem v6n g6p. Lgi nhu6n sau thu6 chua phAn

ph6i c6 th6 tlugc chia cho cic nhi ttiu tu dlra tr€n t! tQ g6p viin sau khi tluq c D4i hQi tl6ng c5 dOng ph€ duyQt vi
sau khi tl6 trich lip c6c qu! theo Di6u lQ C6ng ty vi c6c quy tllnh cria ph6p lu{t ViQt Nam.

C6ng ty tich lip Qu! kiren thu&ng, phric lqi vd chi phi ho4t tlQng cira HQi ddng quan tri tt lqi nhuqn thuin sau

thu6 thu nh6p doanh ughiQp cira C6ng ty theo tI€ nghi cia HQi tlOng quan tr! vir dugc c6c c6 tl6ng ph6 duyQt tei D4i
hQi d6ng c,5 dOng thuong ni6n. Qui niry tlugc trich lfp tlii ktren thudng, khuyi5n ktich vflt ch6t, tlem lAi lqi fch
chung vh ndng cao phtc lgi cho c6ng nhdn vi6n vi duo. c trinh biy nhu mQt khoin phii trd tr6n nang can d5i ki5

C6 tric phdi tr6 cho c6c cli tl6ng tlugc ghi nhfn li khoin phii trd trong Bang cdn d6i ki5 toSn cia C6ng ty sau khi c6

th6ng b6o chia c6 tuc cta HQi ddng Quan tri C6ng ty vi th6ng b6o ngiy chi5t quyAn nhfn c6 tuc cria Trung tAm

Luu lcy chfng khorin ViQt Nam.

2.14. Doanh thu

Doqnh thu cung cdp dichvu
Doanh thu cung c6p dich 4r ttugc ghi nhfn kni tl6ng thsi th6a m6n c6c tli6u kiQn sau:

- Doanh thu dugc x6c tlinh tuong tliii chic chin;
- C6 khe nlng thu tluqc lqi ich kinh tii tu giao dich cung c6p dich vu tI6;

- X6c tlinh duqc phdn c6ng viQc tl6 hoan thinh vdo ngny lflp Bing cdn A6i t6 toan;

- XAc tlinh tluqc chi phi ph6t sinh cho giao dich vi chi phf ee noan thdnh giao dich cung c6p dich 4r tl6.
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C6ng ty C6 phin Chi6u s6ng C6ng cQng th}nh ph5 IIii Cni Uinl
sti tzt cnau van Li6m, qu$n 5, thinh phi5 go cnf uintr

B6o c6o tli chinh

n[m tiri chinh ki5t thric ngiy 3ll12l2}l9

phAn c6ng viQc cung c6p dich vp dd hoin thinh tlugc x6c tlinh theo phuong ph6p tl6nh gi6 c6ng viQc hoan thinh.

Doanh thu hgp cting xdy dvng

Truong hqp hqp tl6ng xdy dUng quy tlinh nhi thiu tlugc thanh to6n theo gi6 tri kt6i luqng thlrc hiQn, kti ki5t qud

thVc hign hqp ddng xdy dpg tlugc x6c ilinh mQt c6ch d6ng tin c4y vd <lugc kh6ch hdng x6c nhdn, thi doanh thu,

chi phi li6n quan d6n hqp ttdng dugc Chi nhan tuong ftng voi phAn c6ng viQc tl6 hoin thinh tlugc kh6ch hdrng x6c

nhin trong nlm phan 6nh tr€n h6a tlon tl6 lip.

Doanh thu hoqt dQng tdi ch{nh

Doanh thu ph6t sinh tu ti6n l5i, tiAn bin quyAn, ci5 tuc, lgi nhuin tlugc chia vi c6c khoin doanh thu hoqt dQng tai
chinh kh6c duqc ghi nhin khi th6a mdn tl6ng thoi hai (2) diAu kiQn sau:

- C6 khe n[ng thu tlugc lgi ich kinh tti tu giao dich tl6;

- Doanh thu ttugc x6c tlinh tuong d5i chic chdn.

2.15. ci6 v6n hlng bdn

Gi6 v6n hang b6n tong nim tlugc ghi nhfn pht hgrp voi doanh thu ph6t sinh trong nlm vd dAm bio tudn tht
nguy6n tic thgn trgng.

2.16. Thu6 thu nhip doanh nghiQp

a) Chi phi thu6 TNDN hiQn hnnh

Chi phi ttruii TNON hiQn hnnh tlugc x6c dinh tren co sd thu nhfp chiu thu6 trong n6m vi thu6 su6t ttruii TNON
trong nlm tai chfnh hiQn hnnh,

b) Thuii su6t thuii TNDN n6m hiQn hnnh

C6ng ty hiQn ttang 6p dpng mric thuiS su6t thu6 TNDN lit20% cho nim tai chinh t<6t thtc ngity 3l/12/20t9.

z.fi , Laico bin trGn c6 phi5u

Ldi co ban trOn c6 phi6u duo. c tinh beng c6ch chia lqi nhuAn ho{c 15 sau thuii phdn b6 cho cO tl6ng sd htiu c6 phiiiu
ph6 thOng cria C6ng ty (sau ktri tle diAu chinh cho viQc trich I$p QuI khen thuong, phric lqi vd chi phi hopt rlQng

cria HQi eldng quan tri) cho si5 luqng binh quin gia quy6n cria si5 c6 phi6u ph6 th6ng tlang luu hinh trong ntrm.

2.18. Cdc b6n li6n quan

C6c b6n tlugc coi li li€n quan ni5u b€n tl6 c6 kti ndng ki€m so6t ho{c c6 anh hudng tt6ng kO aOi vsi b€n kia trong
viQc ra quyiSt dinh vd c6c chinh s6ch tdi chinh vi ho4t dQng. C6c b€n li€n quan cta C6ng ty bao g6m:

- C6c doanh nghiQp tr.uc ti6p hay gi6n titip qua mQt ho{c nhiAu trung gian, c6 quyAn ki6m so6t C6ng ty ho{c chiu
sU ki6m so6t crla C6ng ty, hoflc ctng chung sy ki6m so6t voi C6ng ty, bao gdm cd c6ng ty m9;

- Cdc c6 nhdn tr.uc tiiip hofc gi6n titip n6m quy6n bi6u quy6t cira C6ng ty mi c6 anh huong tlang tC aiii vOi COng

B, nhiing nh6n sg quan lj chri chtSt cia C6ng ty, nhiing thanh vi6n mflt thi6t trong gia tlinh cria ciic c6 nhdn ndy;
- CLc doanh nghiQp do c6c c|nhdn n6u tr€n nim tr.uc tii5p ho4c gi6n tiiip phin quan trgng quydn biOu quytit ho6c

c6 inh huong tling kC tcri c6c doanh nghiQp niy.

Trong vipc xem x6t timg m6i quan hQ crla c6c b€n li6n quan tlli phqc W cho viQc l6p vi trinh bdy 86o c6o tiri chinh,
C6ng ty chri j toi ban ch6t cira mtii quan hQ hqn ti hinh thric ph6p lj cria c6c quan hQ tl6.

2.19. Th6ng tin bQ ph$n

Ho4t tlQng kinh doanh chri y6u cria C6ng ty ld hopt tlQng duy tu vi thi c6ng xdy lip, ddng thoi doanh thu ph6t sinh
chri y6u trdn ttia ban thenh pn5 UO Chf Minh do d6 C6ng ty kh6ng trinh biy 86o c6o b0 phin theo linh v.uc kinh
doanh vi khu vuc dia lj.
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C6ng ty C6 phin Chi6u s6ng Cdng cQng thinh ph6 g6 Cni UinU

s5 tzt cnau V6n Li6m, qufn 5, thinh phi5 nd ctri uintr
86o c6o tli chfnh

n6m tai chinh ki5t thric ngdy 3lll2l2}l9

3 . TIEN VA CAC KHOAN TT/ONG DIJONG TIEN

Tidn mit
TiAn gui ng6n hang kh6ng k! hpn

C6c khoin tuong duong tiAn (i)

3Ut2l20l9 0U0U2019

197.081.207

39.07t.006.261

110.000.000.000

VND

98.6s6.771

27.742.244.978

90.000.000.000

VNID

149.268.087.468 117.840.901.749

(i) Tai ngny 3Vl2l2}lg, c6c khoin tuong ttuong tiAn li tiAn gui c6 k! han tt 0l th6ng d6n 03 thang tluqc grii t?i

Ng6n hiurg TMCP DAu tu vi ph6t tri€n ViQt Nam vi Ngdn hang TMCP C6ng thuong Viet Nam voi l6i su6t

5,lo/oltdm.

4 . CACKHO,INDAUTT.TTAICHINHNGAN

DAu tu nim git d6n ngiy drio hgn

3!12120t9 0l/0112019

Gi6 g6c Dy phdng Gi6 Ds phdng

VIID VI{D VNID VIID

DAu tu ngin hqn
_.:
l len gul co Ky nan (r)

50.000.000.000

s0.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

50.000.000.000 10.000.000.000

(i) TCi ngdy 3lll2/2}lg, c6c khoin diu tu tai chinh ng6n hqn li c6c khoan tiAn gui ki han 06 thring tai NgAn hang

TMCP Diu tu vd ph6t hi6n ViQt Nam vi NgAn hang TMCP C6ng thuong ViQt Nam voi I6i su6t tt 6,OW nlm diin
6,9%olndm.

5 . PHAI THU KIIT(CH HANG
3Ut2l20t9 0t/0y20t9

Gi6tri Dy phdng Ds phdng

:

fY

:iU\

li
;(

\TND

.-a
:-
=VIID ITND

a) Phii thu khdch hirng chi ti5t tneo khich hlng c6 s5 du kin
Trung t6m quan lf ha t6ng 39.213.318.000 -

k! thuft thnnh ph6 H6 Chi
Minh
Ban Quan lf dU an DAu tu 10.929.657.000 -

xdy dgng c6c c6ng trinh
giao th6ng Dn Nang

Khu Quan lj giao th6ng 22.508.948.995 -

d6 thi s6 I
I(hu Quan If giao thOng 2.359.371.168
tl6 thi si5 2

Khu Quan lf giao th6ng 16.523.676.869 -

tl6 thi s6 3

Khu Quan If giao th6ng 1.086.189.089

116 thi s5 4

Sd Giao th6ng V4n tai 16.037.768.000 -

tinh T6y Ninh
Ban Quan lj Dg 6n DAu 1.974.429.350

tu XAy dung 2 Thinh ph5

Bd Rja

Trung tAm quin If tluong 5.654.132.922
,).
nam song Sal uon
C6c tl5i tugng kt6c 10.496.048.309 -

\TND

48.905.651.656

18.302.149.597

31.697.169.383

42.675.361.7t0

23.987.768.000

7.898.000.000

3.476.697.424

8.542.808.080

185.485.605.850

t4

126.783.s39.702



C6ng ty C6 phAn Chi5u s6ng C6ng cQng thhnh ph6 tt6 Ctri trlinn

56 121 Chau V6n Li6m, quan 5, thinh phtS H6 Chi Minh

86o c6o tii chfnh

ndm tiri chinh ki5t thtc ngdy 3lll2l2}l9

b) Phei thu khich hhng phin loqi theo k) hgn thanh toin
C6c khoan phii thu kh6ch 118.787.615.702

hdng ng8n hgn

C6c khoan phii thu k'h6ch 7995.924.000
hang ddi hen

t69.493.7s9.8s0

15.991.846.000

126.783.539.702

6 . TRA rRrJdC CHO Ncr.rol UAN NCAX n4N
3tll2l20r9 0y0t/20t9

Gi6 tri Ds phdng Gi6 tri Dg phdng

c6ng ty TNI{I{ X6y dgng
Thuong m4i Dich v9 Hi
Son

c6ng ty TNHH Diu tu
Ph6t tri6n Xiy dgng ha

I 
-.tang loan lam

C6c dsn vi kh6c

Phdi thu vd c6 phdn h6a

Dg thu l6i ti6n grii
Tpm img

Ky quI bio tl6m thgc hiQn

hqp d6ng, chb quylit torin

PhAi thu thu6 TNCN
DiAu chinh giim doanh

thu c6c c6ng trinh duy tu
hoan thinh trudc giai tlo4n
trudc c6 phin h6a (i)
Phii thu Cdng ty Diu tu
Tei chinh Nha nu6c
Thanh phti H6 ctri uintr
vd tgi nhu6n nQp thta
Phii thu kh6c

VI{D

3.069.781.750

1.340.581.750

820.788.600

VNID VNIDVND

1.603.616.835

392.435.800

5.23r.152.100 1.996.052.635

7 . PHAI THU NGAN HAN KIITIC
3ur2l20t9 Ol/Ot/2019 @e di6u chinh) \

Gi6 tri Dy phdng Gi6fi Du phdng

VI,ID

172.798.862

888.904.108

18.200.389.984

152.707.021

8.997.051.542

1.218.179.082

191.246.082

\TND VNID VNID

172.798.862

443.835.616

95.250.000

17.720.232.962

s9.373.382

5.930.214.734

1.218.179.082

1.826.430.900

I
$
I

29.821.276.681 27.466.315.538

Phii thu kh6c tir c6c 1.218.179.082

b6n li6n quan

(Xem th6ng tin chi titit tqi Thuyiit minh 28)

(i) C6c khoan diAu chinh doanh thu theo quyiSt to6n tlugc c6c chri tliu tu ph6 duygt trong n5.m 2Ol8,2}lg cta c6c
c6ng trinh hoan thinh trong giai tloan trudc c6 phan h6a vi gi6 vi5n tucmg img cta c6c c6ng trinh ndy (s6 tlng
trong nem 2019 le 3.066.836.808 VND). Phan lqi nhu|n didu chinh niy ph6t sinh tru6c giai tlo4n c6 phdn h6a vd
anh huong d6n gi6 tri doanh nghiQp cti phdn, do d6 rlugc C6ng ty theo d6i tr6n khoan myc Phii thu kh5c vi chU

huong d6n xri lf cria c6c co quan c6 thAm quydn.
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sing C6ng cQng thhnh ph5 Ud Cni lrinn
56 l2l Chau Vrn Liem, quan 5, thinh phtS H6 Chi Minh

B6o c5o tiri chinh
n[m tai chfnh ki5t thric ngiry 3lll2l20l9

s . HANGTONKHO

Nguy6n liQu, vft liQu

C6ng cp, dgng cg

Chi phi sin xu6t kinh doanh dd
dang

- Hogtdgngduytu
- C6ng trinh tludng gom thu)c

tuy,in tfudng ddn cao t6c Tp.

nA Cni Uinn - Trung Lttong
- Thay thd h9 thiing chiiiu sdng

m! thudt tru sd HDND vd
UBDNTp. H6 Chi Minh

- Dv dn thay thii hg thiing ttin
LED tAn cdc tuyiin quiic l0
finh Ddng Nai

- Cdc c6ng trinh khdc
':I nanh pnam

311t2120r9 01/01/2019

Gi6tri Dg phdng

VIID

16.645.897.497

60.518.700

16.838.489.620

3.202.651.244

3.559.646.696

7.405.581.687

2.670.609.993

t40.629.322

VIID V\ID

16.618.21s.053

36.844.700

t4.520.739.202

1.464.085.01i

3.529.243.396

6.117.571.810

I1.480.000

3.398.358.983

165.581.575

VI{D

33.68s.535.139 31.341.380.530

\
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sfng C6ng cQng thlnh ph6 U6 Ctrt Uintr
SO 12l Chdu Vdn Li6m, quQn 5, thanh phO HO Chf Minh

Bdo c6o tli chinh

nlm tii chinh ki5t thric ngiy 3ltl2%Olg

e . TAr sAN co DINH noU nixn

Nguy6n gi6

56 du tlAu nam

56 du cu6i ndm

Gid tr!hao mdn liiy k6

56 du <lAu nam

- Kh6u hao trong n[m
s5 du cu6i nrm

Gi6 tricdn lgi
Tqi ngdy tlAu ndm

T4i ngdy cu6i ntrm

Nhd cfta,

vQt kitin tnic

VTID

33.905.931.917

33.905.931.917

13.174.543.208

1.324.364.950

14.498.908.1s8

20.731.388.709

19.407.023.759

M6y m6c, thi6t bi
Phucrng tiQn vdn tai,

truyAn d5n

Thi6t bi, dung cu
qudn ly c0ng

VIID

2.994.289.900 36.731.222.029

VNID VIID VIID

2.660.205.045 76.29r.648.891

2.660.205.0452.994.289.900 36.731.222.029

2.583.859.665

200.248.018

35.523.421.662

1.207.800.367

2.306.526.017

193.489.s62

53.588.350.552

2.925.902.897

2.784.107.683 36.731.222.029 2.500.015.s79

410.430.235 1.207.800.367 353.679.028 22.703.298.339

2r0.182.217 160.189.466 19.777.395.442

- Nguy6n gi6 TSCD cu6i n6m de kh6u hao h6t cdn st dsng: 46.940.484.722 VIID.

: Z-;=.=9N
t7

76.291.648.891
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C6ng ty C6 phin Chi6u sing C6ng cQng thirnh ph6 H6 Cbi Minh

s6 tzt Cnau V6n Liem, qu{n 5, thnnh phii gO Ctri Vtintr

B6o c6o tiri chinh

n6m tdi chinh k6t thric ngiry 3lll2l20l9

10 . cHr PHi rn i rntldc

a) Ngiin hgn

Chi phi thu6 kho

b) Dii hqn

Lqi th6 thuong mpi (i)

3ut2l20t9 0y0U20t9
VND

74.181.818

VND

74.181.818

56.389.450.873 6s.064.751.007

65.064.751.007

(i) Gi6 tri lqi th6 kinh doanh tlugc x6c tlinh cin cri theo Bi6n ban x6c tlinh gi6 tri doanh nehiQp ngiy 3l thang 12

n6m 2014 vd Quy6t dinh s6 6039/QDruBND ngly 17 th6ng l1 n[m 2015 cria Uy ban Nhdn dan Thaoh pn6 U6 Ctri
Minh v6 viQc ph6 duyQt gi6 tri doanh nghiQp thgc hiQn c6 phan ho6. Gi6 tri lqi th6 kinh doanh duo. c phdn b6 din
vio chi phi kinh doanh trong thoi h4n l0 nim theo hu6ng dhn tai Th6ng fi s6l27l2Ol4/TI-BTC do BQ Tdi chinh
ban hanh ngiy 05 th6ng 09 ndm2014 kC tu thoi tli6m chuy6n sang c6ng ty c6 phAn @giLy 0l/0712016).

11 . PHAI TRANGI.Id NAX XCAN TTAX

3yt2l20t9 0U0t/20t9

tAi

iAt

Gi6 tri 56 c6 kha ndng

trd ng
56 c6 ktd n6ng

trd ng

GieH

VIID

3.661.665.700

VNID

3.661.665.700

VNID

9.175.850.310

24.939.000.000

17.927.251.870

9.175.850.310

24.939.000.000

17.927.251.870

VI,ID

C6ng ty C6 phAn Tu v6n
Thuong m4i vi X6y dgng
HITECHViQtNam
COng ty TNHH VILIGHT
C6ng ty TNHH San xu5t

Thuong mpi vi Xdy dpg
Thi€n Minh
C6ng ty TNHH K! thuflt m6y

tinh Phric chdu
C6ng ty TNHH Xdy dpng vi
Thuong m4i Nh6t Huy

^: . I
C6ng ty CO phdn C6ng nghQ

chitiu s6ng ViQt Nam

Phii trd nhi cung c6p kh6c

12 . NGIJd MUA TRA TIIN TRTIOC NGAN HAN

C6ng ty CO phAn Xiy dyng vd Thuong m4i299

Ban Quin lj dg 6n DAu tu xdy dpg c6c c6ng trinh giao

th6ng (t6n c[: Ban quin If dAu tu xdy dpg c6ng trinh giao

th6ng tl6 thi Thanh ph6)

Vdn phdng UBND Thenh ph5 ftd cni uintr
C6c ktr6ch hang kh6c

20.343.092.880 20.343.092.880

5.943.014.550 5.943.014.550 3.174.195.672 3.t74.195.672

8.488.575.644 8.488.575.644

12.506.582.000 12.506.582.000

30.316.682.269 30.316.682.269 46.999.710.753 46.999.7t0.753

81.259.613.043 E1.259.613.043 102.216.008.605 102.216.008.605

3711212019 0t/0U20t9
VTID

l.415.330.859

349.812.600

VIID

495.000.000

4.007.700.000

349.812.600

1.165.143.459 4.852.512.600

18
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C6ng ty C6 phin Chi6u sdng C6ng cQng thirnh ph5 Ud Ctri lrlintr
55 12l Chdu Vin Li6m, quan 5, thanh ptr6 uo Chi Minh

Bdo c6o tiri chinh

ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3l/1212019

t3 . THUf vA cAc KHOAN pHAr Nop NHA NUoc
56 phni thu

dAu nim
(Da diAu chlnh)

^ADo pnal ngp

ttAu nlm
@a di6u chlnh)

56 phdi nQp

trong ntrm

S5 <Ia thuc nQp

trong nlm
56 phdi thu

t. -cuot nam

^tso pnal nQp

cu6i nam

494.485.489

105.330.425

VTID

1.500.728.624

VI{D

4.488.094.02r

8.049.856.819

2.116.640.330

3.379.372.828

5.000.000

VIID

1.788.887.810

8.571.935.355

2.000.442.497

3.379.372.828

5.000.000

VND VIID VNID

2.204.720.722

978.650.088

10.867.408

Thui5 gi6 tf gia t[ng
Thu6 thu nhfp doanh nghiQp

Thu6 thu nhflp c6 nhdn

rnu6 nha adt va tidn thu€ d6t

C6c lo4i thu6 khAc

s99.815.914 1.500.728.624 18.038.963.99E 1s.745.638.490 3.194.238.218

Quy€t toan thud cta COng ty sE chiu qt ki€m t'a cta co quatr thu6. Do v4c ap dung hat va c6c qui ilinh va Oru6 a6i vA *idu toai glao dich kh,ic trhau c6 tha duqc giai thlch theo

nhiCu c6ch k}ac rhau, s6 thu€ duqc tiDh bey ffin Beo cao tai chlnh c6 tha bi tlny d6i tneo qr.ryi9t 4* cta co quan dru6.

llii '(\=e'\j\\
t9



C6ng ty CO phAn Chi6u s6ng C6ng cQng thhnh ph6 U6 Cni UinU

SO tZt Cnau V6n Liem, qufn 5, thnnh phi5 H6 ChiMinh

86o c6o tii chinh

nim tiri chinh k6t thtc nghy 3lll2l2}l9

14 . CHIPHi PHAITRANGAN HAN

Trich tru6c chi phl thi c6ng c6c c6ng rinh
Chi phi phii tri ktr6o

15 . PHAITRANGANHANKHAC

Thpng du v6n c6 ph6n phii nQp Nhd nu6c (i)
Phii tri c6 tuc

Phei tra thir lao vi chi phi hopt tlQng cria HDQT, BKS, thu ky IDQT
Phei tre tiAn thui5 TNCN
C6c khoan phni tra phni nQp kt6c

V6n diu tu crla

CSH
V\ID

3Ut2l20t9 0U0v20t9
VND

11.134.763.208

72.409.746

8.023.404.428

63.013.40s

VND

11.207.172.954

3yt2l20t9 0r/01/2019
(De didu chinh)

14.232.309.026

34.485.000

L408.278.331

1.605.532.802

164.048.503

VIID

t4.232.309.026

49.689.750

t.692.979.000

1.597.982.061

223.031.1s0

VIID

l0

17.444.653.662 17.795.990.987

(i) Thfng du v5n c6 phan phni nQp v€ ngin s6ch Nhi nu6c theo kiiin nghi cria Ki6m to6n Nhi nudc khu vgc IV tld

cflp trong Bi6n ban ki6m to6n ngiy 01/06/2018.

16 . V6NCHUSdHUU

a) Bing a6i cni6u bi6n dQng c,ia V6n cht s& hihr

;I
il,r1

;u
c

i,r

Lqi nhu0n

sau thu6
chua phdn ph6i c0ng

2E4.000.000.000

V\ID

17.904.972.842

23.896.518.46s

(13.916.000.000)

(9.940.000:000)

(3.034.000.000)

301.904.972.842

23.896.518.465

(13.916.000.000)

(9.e40.000.000)

(3.034,000.000)

VliD

S5 au aAu nIm tnnlc
Ldi trong nim tru6c (tru6c tli6u chinh)

Chia c6 tuc ndm 2017

Tam ring c6 Urc n6m 2018

Trich lpp c6c qui
S6 Ou cu6i nlm truri,c (trutic tli6u chinh)

LEi trong n6m nay

Phan phiii lqi nhuan nem tru6c (i)
Chia c6 tuc tu lqi nhuAn nem tru6c (i)

Tern rmg c6 tuc nem nay (ii)

284.000.000.000 14.911.491.307 298.911.491.307

DiAu chinh h6i tt5 116.7t3.082 116.713.082

S6 au cu6i nIm trudc (sau tlidu chinh)

31.539.944.944

(2.748.099.623)

(11.842.800.000)

(e.e40.000.000)

3r.539.944.944

(2.748.099.623)

(l 1 .842.800.000)

(9.940.000.000)

s6 du cuSi ntrm 284.000.000.000 22.037.249.710 306.037.249.710
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C6ng ty C6 phin Chi6u sing C6ng cQng thinh ph6 ttd Ctri wtinl

SO tZt Cnau Vdn Li6m, quin 5, thdnh ph6 HO Chi Minh

86o c6o tlri chinh

nim tii chinh k6t thric ngiy 3lll2l2}l9

(i) Theo Neh! quyiit cria D{ hQi tl6ng c6 d6ng t5 OtfNq-OfmCD ngiy 28 thring 06 nlm 2019, C6ng ty c6ng bi5

vigc phin ptr5i tqi nhufn n6m 2018 nhu sau:

Ty le S5 ti6n

% VNID

K6t qud kinh doanh sau thu6 nnm 2018 (tru6c didu cninh h6i to) 23.896.518.465

Lqi nhuan chua ph6n ph5i cac nim tu6c chuy6n sang 651.052.842

T6ng lqi nhufn chua phan ph5i 24.547.571.307

Chia c6 tuc (m5i c6 phAn nhan 767 VIID), trong d6: 88,74% 21.782.800.000

- 36 da 4m chia trong ndm 2018 9.940.000.000

- Sii chia trong ndm nay I L842.800.000

Trich qui khen thuong 3,4lyo 836.378.146

Trich qu! phric lqi 3,41/0 836.378.146

Tht lao vd chi phl hopt tlQng HDQT, thu lcj HDQT BKS, Ban diAu hanh 4,38yo L075.343.33 I
Lgi nhuin chua phdn ph5i cdn lqi 0,060/o 16.671.684

(ii)Cong ty tam ung c6 tuc nam 2019 theo Th6ng b6o cta Hoi tl6ng quan tri s6 I28o/TB-CTCSCC ngdy
O4/l2l2}lg. Theo tl6, ti le t?m ung c6 titcld3,5%olc6 phiiiu tuong r?ng 9.940.000.000 VlrID, m5i ci5 phin tlugc
nh6n 350 VND.

b) Chi ti6t v6n g6p cfra cht s& hthr

3t/12120t9 0U0y2019
VI{D \TND

\

LH

'r'\

.:.c

\?4
C6ng ty DAu tu tdi chinh NhA nudc
thnnh ph5 n6 Cni uintr
C6ng ty C6 phen Long Hpu

C6c c6 tl6ng kh6c

144.840.000.000 51,00 144.840.000.000 51,00

96.560.000.000

42.600.000.000

TY le

%

100,00100,00

34,00

15,00

284.000.000.000

C6 t{'c,lgi nhu$u
- Cr5 tuc, lqi nhuAn phii trd tliu nlm
- C6 tric, lqi nhuan phdi tri trong n6m

+ Cd fic, lqi nhudn chia tr€n lqi nhudn ndm truhc
+ CO ttic, tqi nhudn tqm chia ffAn bt nhuQn ndm nay

- C6 tuc, lgi nhu6n tl6 chi td bing ti6n
+ C6 ttic, lgi nhuQn chia tAn lqi nhuln ndm trudc
+ Cd ttbc, lqi nhudn lqm chia tr€n lqi nhuQn ndm nay

- SSducudintrm

284.000.000.000 284.000.000.000

284.000.000.000

96.560.000.000

42.600.000.000

34,00

15,00

NAm 2018

284.000.000.000

c) C6c giao dich vi v6n vfi cic chi sd htru vir phffn pl6i c6 t{:c, chia lqi nhuin
NAm 2019

V6n diu tu cfia chri sO hitu
- V6n g6p d6u n6m

-,t . ,.- von gop cuol D8m

VND \TND

49.689.750

21.782.800.000

I 1.842.800.000

9.940.000.000

2t.798.004.7s0
11.858.004.750

9.940.000.000

8.602.973.000

23.856,000.000

I 3.9 I 6.000.000

9.940.000.000

32.409.283.250

22.518.973.000

9.890.3 t 0.250

34.485.000 49.689.7s0

2l

284.000.000.000



C6ng ty C6 phin Chi6u sing C6ng cQng thhnh ph5 Ud Cni fUinh

sii tzt cnau vdn Li€m, qu$n 5, thdnh pht5 H6 Chi Minh

86o c6o tiri chinh

n6m tii chinh ki5t thric ngiry 3l/12/2019

d) C6 phi6u

Si5 luqng c6 phi6u ding kf ph6t hanh

56 tuqng c6 phitiu dI ph6t hinh vd g6p v6n diy tlir
- CO phiiiu ph6 th6ng

S5 tuqng cd phi6u dang luu hinh
- CO phiiiu phii thArg

Doanh thu ho4t tlQng duy tu

Doanh thu hoat ttQng x6'y lilp
Doanh thu cung c6p san phAm, dich q kh6c

le . crA vON H.ixc sAN

Gi6 v6n hogt tlQng duy tu

Gi6 vi5n hoat tlQng x6y lip
Gi6 v5n cta dich w kh6c

20 . DOANH THU HOAT DoNG rAr CniNn

- -. _.1
Lal tren gul

Doanh thu hopt tl6ng tii chinh kA6c

404.179.885.949 375.713.506.098

Nim 2019 Ndm 2018
(Da diAu chinh)

3Ut2l20t9 0U0U2019

28.400.000

28.400.000

28.400.000

28.400.000

28.400.000

28.400.000

28.400.000

28.400.000

28.400.000

28.400.000

t7 . cAM16rruutHoATDoNG

C6ng ry lcf c6c hgp tl6ng thu6 d6t tai phuon g 4, 13 vd 14 thuQc quin 5, thnnh ph6 Hd Chi Minh (t6ng diQn tich
thu6 913,9 m2, thoi h4n thu6 d6n n6m 2046); phuonC Th?nh LQc, qufln 12, thinh ph5 ftd Chi Minh (t6ng diQn tich
thu6 1.389,7 m2, thli han thu€ tliln n6m 2059); phuong 15, qufn 8, thanh phO UO Chi Minh (t6ng diQn tich thu€
2.425,8 m2, thdi h4n thu€ di5n nim 2060); xd Tdn Thenh Tiy, huyQn Ct Chi, thanh ph6 HO Chi Minh (t6ng dipn
tich thue 2300 m2,thoi hqn thu6 d6n ndm2064) d6 sri dgng v6i mgc tlfch san xuSt kinh doanh. Theo c6c hqp tl6ng
niry, C6ng ty phni ffi ti6n thu6 dAt hang ndm d6n ngdy tt6o hqn hgrp tl6ng theo quy tlinh hiQn hinh cta Nhi nudc.

18 . T6NG DoANHTHU BAN HANGvACUNG CAP DICHvU
NIm 2019 NEm 2018

VNID VNID

\

>379.731.343.998

23.739.442.038

709.099.9r3

346.809.904.716

27.947.492.351

956.109.031

278.867.9t9.095

21.369.t9t.289

s27.463.856

\TND

264.467.093.t78

24.902.844.734

804.696.49r

VND

300.764.574.240 290.174.634.403

Nam 2019 Ndm 2018

6.059.336.987

34.255.ss8

\TND

5.366.79t.755

VIID

6.093.592.545 5.366.791.755

22



C6ng ty C6 phin Chi6u s6ng C6ng cQng thirnh ph5 nd Cui Vrint
56 l2l Chau Vdn Li6m, quan 5, thanh ph6 ftO Ctri tvtintr

86o c6o thi chfnh

n6m tdi chinh k6t thtic ngiy 3lll2l2}19

2I . CHIPHiQUAN Lf DOANHNGHIEP

Chi phi nguy€n vit li€u, dpng cA quan lj
Chi phi nh6n c6ng

Chi phi kh6u hao tAi san c.5 dinh
l . . . .^ , ,

I nue, pnr va 19 pnl

Hoan nh?p dp phdng

Chi phi dfch q mua ngoii
Chi phi kh6c blng tiAn

22 . CHI PHi THUE THU NHAP DOAI\IH NGHIEP HISN HANH

T6ng lqi nhufln kii to6n trudc ttrui5 TNON

C6c khoan ttiAu chinh tlng
- Cdc khodn phqt hdnh chinh

- Thit lqo cdn b9 qudn l! kh6ng chuyAn fidch
- Cdc Htodn khdc

Thu nh{p chiu thur5 TNDN 6trui5 su6t ZOX;

Chi phi thuS TNDN hiQn hhnh

thuri TNON phni nQp tIAu nam

fhui5 fNON dE nQp hong nem

Lqi nhuan thuAn sau thui!

C5c khoin tliAu chinh:

- Qu! k'hen thudng, phic lqi vd chi phl hoat dQng cia HDQT O
Lqi nhuen phan bO cho c6 phi6u ph6 ttrOng

C6 philiu phO thOng tlang luu hinh binh qudn trong n[m

Lf,i co bin tr6n c6 phi6u (ii)

69.988.499.302 61.703.800.607

N6m 2019 Nem 2018
(Dd didu chinh)

Nem 2019 Nem 2018

(De di6u chinh)

VND VNID

2.47t.t2t.700
29.409.546.275

t.623.124.27E

3.43t.927.030

26.322.360.9s4

6.730.419.065

t.029.447.224

24.304.788.905

1.925.582.384

64t.265.448

(657.7r3.796)

27.399.351.085

7.061.079.357

Vl,fD t\,ND

39.589.801.763

659.482.333

63.322.3 33

596.160.000

40.249.284.096

30.135.s49.908

475.341.90r

68.869.298

403.800.000

2.672.603

30.610.891.809

8.049.856.819 6.122.318.361

t.500.728.624
(8.s71.e35.3s5)

(ss3.414.360)

(4.068.r7s.377)

ThuS TNDN phii nQp cu5i ntrm 978.650.088

23 . LAICOBANTRTNc6pnIEU

ViQc tinh torin l6i cs ben tr6n cd phitiu c6 th6 phan ph5i cho c6c cO tl6ng sd hiru c6 phan ph6 thOng cua C6ng ty
tlugc thyc hi6n dpa tr€n c6o s5 [gu sau,

Nem 2019 NIm 2018

@a tli€u chinh)
VNID VND

31.s39.944.944

(3.099.993.600)

(i.099.99i.600)

28.439.9st.344

28,400.000

24.013.231.547

(2.748.099.623)

(2.748.099.623)

21.26s.r3t924
28.400.000

1.001 749

23
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C6ng ty C6 phln Chi6u sf ng C6ng cQng thinh ph5 u6 Cni uinn
SO tZt Cnau Vdn Li6m, qufn 5, thdnh phi5 UO Ctri tvtintr

86o c6o tili chinh

nim tii chinh kiit thric ngiry 3lll2l20l9

(i) Theo Nghi quyilt cria D4i hQi ddng cO dOng s6 OtfNQ-OfpCD ngdy 2810612019,.C6ng ty ds tinh hich Qu!
khen thu&ng, phric lgi vi tht lao, ngdn s6ch ho4t tlQng cira Hgi ddng Quin lri, Ban di6u hanh, Ban ki6m so6t v6i

t6ng tj rctail%tren lqi nhuin sau thu6 dy ki6n n6m 2019, tuong ung voi s5 tidn 3.099.993.600 VNID.

(iD Lai co ban tr6n c6 phiiiu nlm 2018 tl6 dugc tliOu chinh tr6i t6 ttreo quy tllnh tai ChuAn muc t<6 toan ViQt Nam si5

30 -Leitr6n ci5 phi6u.

24 . CHI PHi SAX XUAT KINH DOANHTHEO YfU T6
NAm 2019 Nem 2018

(D6 tli6u chinh)

VIID

Chi phi nguy6n lipu, vflt liQu

Chi phi nhdn c6ng

Chi phf kh6u hao tai sin c6 dinh

Chi phi dich 4r mua ngodi

Chi phf kn6c b6ng tidn

zs . coxc cU rAr cHiNH

C6c loqi c6ng cy tai chinh cta C6ng ty bao gdm:

373.529.238.789 358.475.496.246

172.571.765.835

r22.61s.194.87r

2.92s.902.897

6t.352.232.568

14.064.t42.618

VIID

190.812.559.596

96.037.054.720

5.734.923.363

55.058.861.540

t0.832.097.027

^,. . t. t ,ula tr! so Ke toan A
lt

H

\

Gi6 g6c DU phdng

0y0U20r9

VNID V\ID

3yt2/2019

Tli sin t)ri chinh

TiAn vd c6c khoan tuong
tluong ti6n

Phdi thu kh6ch hdng, phii
thu kh6c

C6c khoin cho vay

VIID

t49.268.087.468

156.604.816.383

50.000.000.000

VIID

117.840.90r.749

212.951.921.388

10.000.000.000

355.872.903.8s1

Gi6 tri s6 k6 to6n

3UtU20r9 0v0y20r9
VNID VND

Nq phni tri tiri chinh
Phai tra ngudi biin, phii trd kh6c

Chi phf phAi tri
98.704.266.705

1r.207.r72.954
120.011.999592

8.086.417.833

r09.9r1.439.659 128.098.417.425

Tii san tii chinh vi ng phditri tii chinh chua tlugc tLinh gi6lfl theo gi6 tri hi,p lf tpi ngdy k6t ttuic k) ki5 torin nam
do Th6ng tu s6 210/2009/TT-BTC vi c6c quy dinh hiQn hanh y6u ciu trinh bdy b6o c6o tai chinh vd thuyiit minh
th6ng tin a5i voi c6ng cp tai chinh nhmg kh6ng dua ra c6c huong din tuong tluong cho vigc tilinh gi6 vi ghi nhin
gi6 tri hqp lf cia c6c tii san tai chinh vi no phii trd tii chinh, ngopi tnr c6c khodn trich lfp dg phdng ng phii thu
kh6 ddi d6 <tugc n6u chi tilttai cilc Thuyi5t minh li€n quan.

24
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C6ng ty C5 phAn Chi6u s6ng C6ng cQng thirnh ph5 gd Cni Uinn

Si5 tZt Cnau Vin Li€m, qufn 5, thinh phi5 uO Ctri tr'tintr

B6o c6o titi chinh

nim tii chinh ktit thric ngiy 3lll2l2}l9

Quin lf rfli ro tiri ch(nh

Riri ro tdi chinh cria C6ng ty bao gdm rui ro thi tudng, rui ro tin dpng vi rui ro thanh khoan' Cdng ty tl6 xdy dpg
hQ th5ng kirlm so6t nhim tlim bio sy cin bing d mirc hqp lf gita chi phi rii ro ph6t sinh vi chi phi quan lj rui ro.

ean T6ig Gi6m tl6c COng ty c6 tr6ch nhiQm theo d6i quy trinh qudn lf rui ro de dam bdo sg cdn bing hqp lf gita
. '.:rul ro va Klem soat rul ro.

Rii ro thitrudng
Ho4t rlQng kinh doanh cia C6ng ty sE chir y6u chiu rui ro khi c6 sy thay a6i vA tai su6t.

l.-, !..l(ul ro ve lal suat:

C6ng ty chiu rui ro vA hi su6t do gi6 tri hqp lf cria c6c lu6ng tidn tong tuqng lai cira mQt cdng c9 tai chinh sC bii5n

rlQng theo nhiing thay dOi cUa l6i su6t thi trudng l,Jri C6ng ty c6 ph6t sinh c6c khoan ti0n giri c6 ho[c kh6ng c6 k]
h?n, c6c khoin vay vi ng chiu l6i suAt thn n6i. C6ng ty quin lj rui ro l6i su6t tang c6ch phin tich tinh hinh c4nh

tranh tren thi truong d6 c6 tlugc c6c l6i su6t c6 lgi cho mgc tlich cta COng ty.

Rrii ro tln dqng

Rrii ro tin dgng ld rui ro mi mQt b6n tham gia trong mQt c6ng c9 tai chinh ho{c hqp ddng kh6ng c6 khi ning thyc
hiQn tlugc nghla vg cira minh ddn Al5n tOn th6t vd tdi chinh cho C6ng ty. C6ng ty c6 c6c rui ro tin dyng tu ho4t tlQng

sin xu6t kinh doanh (chri yilu O6i voi c6c khoan phii thu kh6ch hang) vd ho4t tlQng tai chinh (bao gdm tiBn gui

ng6n hang, cho vay vir c6c c6ng cu tai chinh kh6c), cg th6 nhu sau:

Tr6n I nim
Ttr I ndm trdxu5ng d6n 5 n6m TrOn 5 ntrm COng

VND \TND VND VIJD
T4i ngly 3lll2l20l9
-.1I ren va lucrng

tluong ti6n
PhAi thu kh6ch

hang, phii thu kh6c

C6c khoan cho vay

t49.268.087.468

148.608.892.383

50.000.000.000

7.995.924.000

149.268.087.468

156.604.816.383

50.000.000.000

4
$\

c(
a't I

.Nt

I
'i\

\

347.876.979.851 7.995.924.000

Tgi ugly 0ll0ll20l9
TiAn vd tuong
tluong tiAn

Phii thu kt6ch
hang, phii thu kh6c

C6c khoan cho vay

t17.840.901.749

196.960.07s.388 15.991.846.000

10.000.000.000

117.840.90t.749

212.95t.921388

10.000.000.000

324.800.977.137 15.991.846.000

Rrti ro thanh khodn

Rti ro thanh khodn li rui ro C6ng U glp kh6 khln l<hi thgc hiQn c6c nghia 4r tii chfnh do thiiiu v6n. Rrli ro thanh

khoin cta C6ng ty chri yi5u ph6t sinh ttr viQc c6c tii san tai chinh vd ng ph6i tri tai chinh c6 c6c thqi ttirim d6o hpn

kh6c nhau.

Thoi hen thanh to6n cta c6c khoan ng phdi tri tai chinh dga tr6n c6c khoan thanh to6n dy ki6n theo hgp ddng (tr6n

co s& ddng tiAn cria c6c khoan g6c) nhu sau:

25
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C6ng ty C5 phln Chi6u sdng C6ng cQng thhnh ph5 Ud Cni UinU

si5 tzt cnau van Li€m, qufn 5, thnnh phr5 H6 ChiMinh

86o c6o tlri chinh

nEm tii chinh k6t thric ngity 3lll2l20l9

Tt I n6m tr& xuiSng TrEn I n6m

tl6n 5 n6m Tr6n 5 n6m cQng
,\IND

98.704.266.705

11.207.t72.954

120.0r1.999592

8.086.417.833

V\ID VNDVNID

Tpi ngiry 3lll2l20l9
Phei tra ngudi b6n,

phii tr6 kh6c

Chi phi phii tri
T4i ngiry 0ll0ll20l9
Phdi tri nguUi ban,

phii tri kh6c

Chi phi ph6i trn

98.704.266.705

11.207.172.9s4

120.0t1.999.592

8.086.417,833

128.098.417.425

C6ng ty cho ring mfo tlQ 6p tung rui ro d6i vcri viQc trn nq lt th6p. C6ng ty c6 khi n[ng thanh to6n c6c khoan ng
tl6n hen tu ddng tiAn tu ho4t tlQng kinh doanh vd ti€n thu tu c6c tai san tai chinh d6o h4n.

26 . THONG TIN KHAC

T?i thsi tli6m lfp b6o c6o tiri chinh, Qui ti6n luong ngucri lao tlQng vd vi6n chr?c quin ly ndm 2019 tlang tlugc ghi
nh$n theo quy tlinh tqi Th6ng tu 2812016/TT-BLDTBXH ngdy 0l th6ng 09 n6m 2016 hudng din thgc hiQn quy
tlinh vA lao dQng, tidn luong, thir lao, ti6n thuong Aiii voi C6ng ty ci5 ph6n, v6n g6p chi ph6i cria Nhd nudc vd ilang
cho ph6 duyQt tu HQi ddng Quan tri.

27 . NIItNc s\TKIEN pHAr srNH sAU NcAy xEr ruUc NAM rAr cHiNH

Kh6ng c6 sy kiQn trgng yi5u niro xdy ra sau ngdy ki5t ttuic nlm tai chinh tldi hdi phii tlugc didu chinh hay cdng b6
tr€n 86o c6o tii chinh nAy.

28 . NGHrpp VVVA SO Dr/V6r CAC SEX LTtNQUAN

Danh s6ch vd m5i quan hQ gifa c6c b6n li6n quan vi C6ng ty nhu sau:

BGU li6n M6i quan h0

C6ng ty Diu tu Tii chinh Nhd nudc thirnh C6ng ty m9

ptr6,Hd Chi Minh
C6ng ty C6 phan Long H4u C6 tlOng lon

C6ng ty c6 c6c giao dich ph6t sinh trong n6m v?r s5 du tai ngiy k6t thric k! t6 torfur n6m v6i c6c b6n li6n quan nhu
sau:

Giao dlch ph6t sinh trong ndm:

Nem 2019 Nim 2018

rl(

{G
l\tU,.1
.r tE

A

IE

r8.515.380.000

I1.109.228.000

7.406.152.000

VI,ID

15.691.000.000

9.414.600.000

6.276.400.000

VND

Chia c6 trtc trong n5m
- C6ng ty DAu tu Tii chfnh Nhh nu&c thanh ph6 Hd Chi Minh
- C6ng ty C6 phan Long H{u

26
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sdng C6ng cQng thlrnh ph5 n6 Cni Uinn
si5 tzt Cnau V6n Li6m, qufn 5, thinh phi5 Ho Ctri uintr

Bdo c6o thi chinh

nim tAi chinh kiit thric ngiy 3ll12l2}l9

si5 du tai ngiy kiit thfc lc] k6 to6n nlm:

Phii thu kh6c

- C6ng ty DAu tu Tii chinh Nhi nudc thdnh ph5 Hd Chi Minh

Giao dich v6i c6c b6n li6n quan kh6c nhu sau:

Thu nhgp cria T,5ng Gi6m d5c

Thu nhfp cira thanh vi6n trong Ban T5ng Girim d6c vd HQi
-:.oong quan rl

Me s6 Didu chinh lai

3Ut2l20t9 0t/0U20t9
VND VND

1.218.179.082

t.2t8.L79.082

Nem 2019

1.218.179.082

r.21E.t79.082

NIm 2018

694.885.858

2.108.953.100

DE trinh biry tr€n
b5o c6o ni,m tru6c

VIID

459.805.448

2.251.556.619

VIID

2e . s0 LEU so SANH

Sti tigu so s6nh ld s5liQu tr0n 86o c6o tai chinh cho n[m tii chffi tiSt ttrfc ngiy 3l thring 12 nam 2018 di duo.c

C6ng ty TNHH Hdng ki€m to6n AASC ki6m to6n.

MOt s6 chi ti€u tl6 ilugc tliAu chinh trOi t5 ttreo Bi€n ban ki€m tra thuiS s5 38/CT-TTKT3 ngiy 26/O6l2}tg cta Cgc
ttru6 *ra*r pn6 n6 Chi Minh nhu sau:

\
Ch6nh

a) Bing C0n tl5i tr6 todn

- Phai thu ngin h4n kh6c 136

- Thuii vir c6c khodn phii thu 154

Nhi nudc

- Thui5 vi c6c kho6.n phni nQp 313

Nhi nu6c

- Pheitdnginhankh6c 319

- Lqi nhufln sau thuiS chua phdn 421
ph6i

b) B6o cdo K6t qui hogt dQng kinh doanh
- ci6 vi5n hang bdn I I
- Chi phi quan lf doanh nghiQp 26

- Chiphithu6thunhdpdoanh 5l
nehiQp hiQn hanh

- Lqi nhufn sau thu6 thu nhqp 60

doanh nghigp

- Ldi co ban tr6n c6 phiiiu 70

Truong ThiThtry NgAn

24.013.23t,547 23.896.518.465

C(JtlG IY

iitLl

VNID

27.466.31s.538

599.815.914

1.500.728.624

17.795.990.987

15.028.204.3 89

290.t74.634.403

6l.703.800.607

6.122.318.361

Thi Xuin D6ng

VND

27.295.634.394

771.310.69s

1.471.375.355

17.942.870.975

14.9tr.49t.307

290.t76.860.161

6t.847.641.200

6.092.965.092

H0 cHl t'll

(146.87e.988)

116.7t3.082

(2.22s.7s8)

(143.840.593)

29.353.269

116.7t3.082

749 8 (2e)

tl()

Hulnh Tri Diing
-: -tlong Ltlam oocNguoi lip bi6u tcti toan truqng

Thdnh phii Hd ChI Minh, ngay 30 thdng 0j ndm 2020

'l t()
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cdxc rv cO pnAx
cumu sANc cdNc coNG TPHCM

SO: . ....../CV-CSCC
V/v giAi trinh y kitin ngo4i trir cria C6ng ty

ki6m torin tr6n 86o c6o tAi chinh
ndm 2019

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lflp - Tr; do - HSnh phfc

TP.HCM, ngdy . thdng{. ndm 2020

Kinh gfri: - Uy ban Chring khoin Nhir Nufc
- S& giao dich chring kho6n Hn NQi (HNX)

Cdn cri Thdng tu s6 15512015/TT-BTC ngdy 06/1012015 v€ viQc cdng b6 th6ng
tin tr6n thi trudng chring kho6n;

96ng ty c6 phAn Chii5u s6ng c6ng cQng thdnh ph6 HO Chi Minh dd thgc hiQn

c6ng b6 86o c6o tdi chinh ndm 2019 d5 dugc ki6m to6n boi C6ng ty TNHH Hdng
kiOm toSn AASC.

Tai b5o c6o ki6m to6n ngdy 30 thring 03 ndm 2020, C6ng ty TNHH Hdng Ki6m
,..i

to6n c6 n6u y ki€n kiOm to6n ngo4i trt vd nh6n m4nh nhu sau:

1. f t<i5n ngo4i trir: "Tai 86o c6o kii5m todn sO OSO+19.00I/BCTC.KTI ngdy 05

thang 04 nIm 2019 v€ 86o c6o tdi chinh cho ndm tdi chinh ktlt thric ngdy
3lll2l2}l8 cria Cdng ty cd phAn Chii5u s6ng cdng cQng Thdnh pnO UO Chi Minh,
Ki6m to6n vi6n di dua ra y kitin kitim torin ngoai tru li€n quan dtin viQc chua thu
thflp dugc x6c nhfln c6ng ng vd chua tilinh giri dugc khd n[ng thu h6i cria c6c
khoin c6ng ng ph6i thu kh6ch hdng t6n l6u v6i sO ti6, 3,77 ty d6ng. Tai thoi
tli0m 3lll2l2}l9 c6c khoin phii thu kh6ch hdng tdn l6u chua thu thflp dugc x6c
nhdn c6ng no vd chua drinh gi6 tlugc khii n[ng thu h6i ld 3,57 tf d6ng. Trong
pham vi cria mQt cuQc ki6m to6n Biio c6o tdi chinh .th6ng thudng, chring t6i
kh6ng thti x6c dinh duqc 6nh huong cria v6n dO nny d6n 86o c6o tdi chinh kdm
theo cta C6ng ty".
C6ng ty c6 phAn Chi{iu s6ng c6ng cQng TP.HCM xin giAi trinh nQi dung tr6n

nhu sau:

Dinh. kj hdng n[m, COng ty cO phAn Chitiu s6ng c6ng cQng TP.HCM thgc hiQn
grii bing eOi cni6u c6ng ng <l_6n tung Chri. d6u tu.theo quy d!nh, tuy nhi6n it6n thoi
tli6m lap.Birc c6o ki6m to6n vdn cdn mQt s6 Chri ddu tu chua x6c nh4n c6ng ng. COng
ty cO phAn Chitiu s6ng c6ng cQng TP.HCM rl5 tfch cyc ldm viec vdi Chri iliu tu i16

ngft h5 trg x6c nhfn cdng no theo quy itinh, tuy nhi6n v6n cdn m6t s6 Chri diu tu
chua xiic nh4n cdng ng. Tinh dtin ngdy 3lll2l2}l9, s5 c6ng no chua x6c nh4n dugc
gi6m tir 3,77.ty.d6"g xu6ng cdn 3,57 tf d6ng. Cdng ty v5n titip tgc ldm viQc vdi c6c

Cht ddu tu v€ v6n <16 ndy.

2. Y t<itin nhAn m4nh:

- "Tqi thoi dii5m ph6t hdnh Biio c6o kiOm to5n, 86o c6o quytit torin cO phAn

h6a cria Cdng ty vin chua dugc co quan c6 thdm quy€n ph6 duyQt. Theo d6,
sO tigu 86o ciio tdi chinh cria Cdng ty c6 thti thay t16i khi 86o c6o quy6t to6n

I .l
cd ph6n h6a dugc ph6 duyQt.

- C6ng ty ghi nh4n gi6 tri quy6t toiin cria c6c c6ng trinh hodn thanh trong giai
do4n trudc khi c6 phAn h6a tr€n khoin mUc Phii thu kh6c vdi t6ng sO ti6n
8.997.051.542 VND vd chd hu6ng din cria c6c co quan c6 thAm quy0n (Chi
titft rhuytlt minh so 7."
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C6ng ty cd phAn Chi6u s6ng c6ng cQng TP.HCM xin gi6i trinh nQi dung tr6n
nhu sau:

HiQn nay, crlc hqp tt6ng Cdng ty il6 thUc hipn trong giai rto4n trucvc khi c6 phAn
h6a (trudc ngdy 0110712016) dang dugc Ban chi d4o-c6 ph6n h6a t6 chric thgc hiQn,

theo d6 ktit qud phO duyQt c6 t6ng, gitm gi6 tri quy6t toiin. Do d6 Cdng ty tam ghi
nhdn doanh thu tdng, gi6m tr6n khoin mpc phii thu, phii trhk,J:rbc vd tlang cho hudng
rx

dan cria ciic co quan c6 thdm quy€n khi Brlo c6o quy6t torin cO phdn h6a tlugc duyQt.

Ban TOng Gi6m ddc COng ty cam ktit vC c6c nQi dung trong bdn gi6i trinh ld
dring sg that vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm v€ nQi dung c6ng bO th6ng tin.

R6t mong Quy.Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c vi S& giao dlch chting kho6n
Ha NQi xem x6t vd chdp thu4n.

TrAn trgng./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu.

DOC lz.

Hulnh Dilng
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 
___________________________ 

 

Số:     04  / BC-ĐHĐCĐ 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM 

NĂM 2019 

 
 

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng cộng 

TPHCM (sau đây gọi tắt là Công ty), Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

TP.HCM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản 

trị năm 2019 như sau: 

I. Thông tin  chung: 

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định và Công ty 

đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 

0300423479 ngày 01/07/2016,  

- Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được niêm yết 

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là CHS. 

II. Cơ cấu tổ chức của Công ty:  

1. Hội đồng quản trị : gồm 05 thành viên: 

- Ông Nguyễn Đình Thọ - đại diện 4.260.000 cổ phần, chiếm  tỷ lệ 15% vốn điều 

lệ của Công ty, hiện đang tạm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 

13/06/2019. 

- Ông Phạm Hưng Út – đại diện 5.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ 

của Công ty, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 31/03/2019, hiện 

đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị. 

- Ông Huỳnh Trí Dũng – đại diện 4.544.000 cổ phần, chiếm  tỷ lệ 16% vốn điều 

lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị. 

- Ông Lê Mạnh Thường, hiện đang giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

- Bà Đoàn Thị Minh Trang, giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị chính 

thức theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018. 

Ông Lê Mạnh Thường và bà Đoàn Thị Minh Trang đồng đại diện 9.656.000 cổ 

phần, chiếm tỷ lệ 34% vốn điều lệ của Công ty. 

2. Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên 

- Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng ban; 

- Ông Trần Nam Trung – Thành viên; 

- Ông Nguyễn Tấn Phong – Thành viên; 

3. Ban Tổng giám đốc điều hành gồm: Tổng Giám đốc (do ông Huỳnh Trí Dũng 

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm) và 03 Phó Tổng Giám đốc. 
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4. Các đơn vị trực thuộc gồm: 05 phòng chức năng và 14 Xí nghiệp trực thuộc. 

III. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2019: 

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019: 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và đúng các quyền và nghĩa vụ được quy 

định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản lý 

nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các 

Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp 

với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, trao 

đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo trong việc điều hành hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân 

thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong sản xuất kinh doanh; tổ chức công bố 

thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán; đảm bảo quyền của 

cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên 

quan khác. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các 

nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng 

mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc 

làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự 

thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để 

thẩm tra các nội dung thuộc quyền của Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán 

thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.  

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét 

quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các cuộc 

họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến 

thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị. 

- Nội dung các phiên họp trong năm 2019 như sau: 

o Phiên họp ngày 10/03/2019: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh dự kiến 

năm 2018 và dự thảo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

o Phiên họp ngày 16/05/2019: Báo cáo Quỹ lương thực hiện năm 2018; Thông 

qua nội dung ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Thọ - thành viên Hội đồng quản 

trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng 

lập danh sách cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 theo kết quả kiểm toán; Dự 

thảo phân phối lợi nhuận sau thuế 2018; Báo cáo tình hình sử dụng lao động 
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năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Đề xuất quỹ lương kế hoạch năm 2019; Dự 

thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019.  

o Phiên họp ngày 13/06/2019: Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2018; 

Thông qua nội dung chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của ông Phạm Hưng Út từ 01/04/2019; Thông qua đề cử ông 

Nguyễn Đình Thọ tạm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thông qua 

việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh Trưởng đơn vị từ 01/07/2019. 

o Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18/07/2019: Lấy ý kiến thông qua nội 

dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

o Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 30/07/2019: Lấy ý kiến thông qua nội 

dung lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2019. 

o Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 05/08/2019: Lấy ý kiến thông qua nội 

dung ban hành Quy chế phân phối tiền lương năm 2019. 

o Phiên họp ngày 27/12/2019: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 

2019; Dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo 

tình hình chăm lo người lao động tết Nguyên đán năm 2020. 

 

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty: 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản 

lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan 

đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các 

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực 

hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. 

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi 

trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người 

lao động. 

- Hình thức giám sát: định kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều 

hành của Công ty về quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây 

cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công 

ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, 

kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ 

đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai 

sót, rủi ro. 

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019: 

3.1 Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018: 

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công 

ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 như sau: 
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- Từ ngày 06/12/2019 : Công ty đã triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2018 cho các 

cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam cung cấp với tỷ lệ chi trả cổ tức là 4,17%/ vốn điều lệ (đã tạm ứng 3,5%). 

Công ty đã hoàn tất việc chuyển khoản cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

để chi trả cổ tức cho các cổ đông đã thực hiện lưu ký cổ phiếu. Đối với các cổ đông 

chưa thực hiện lưu ký chứng khoán và nhận cổ tức bằng tiền mặt, các cổ đông vẫn 

tiếp tục liên hệ Công ty để nhận cổ tức.  

- Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo giá trị đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 

3.2 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:  

Trong năm 2019, với sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị công ty, 

đặc biệt là việc đề ra các giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao công tác quản lý 

điều hành, hoàn thiện các quy trình thủ tục trong các hoạt động của công ty, đẩy mạnh 

công tác tìm kiếm và tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh, thành khác …kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:  

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 

Thực hiện 

2019 (theo 

kết quả kiểm 

toán AASC) 

TH/KH 

1 Tổng doanh thu 400.000 410.472 102,62% 

2 Tổng chi phí 367.601 370.882 100,89% 

3 Lợi nhuận trước thuế 32.399 39.590 122,20% 

4 Lợi nhuận sau thuế 25.833 31.537 122,08% 

  

Năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức 

mời rộng rãi, công khai. Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ 

thống hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đặt hàng được 

giữ nguyên địa bàn thực hiện như năm 2018; Đối với công tác quản lý vận hành, 

duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín hiệu giao thông thực hiện theo hợp 

đồng đã ký trong năm 2018. 

Cũng như năm 2017, năm 2018, trong năm 2019 Công ty vẫn phát sinh thêm các 

khoản chi phí do chuyển đổi doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ 

phần như phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển (8,4 tỷ đồng/năm), 

phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu (247 triệu đồng/năm), 

chi phí khấu hao tài sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ 

phần khoảng 4,5 tỷ đồng/năm; chi phí công cụ dụng cụ phân bổ lại là 899 triệu 

đồng/năm. 

3.3 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán 

AASC. Đây là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập 

được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. 
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3.4 Chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

 Trong năm 2019, lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau: 

STT Nội dung Số lượng Lương Thù lao Tổng cộng 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  132.847.380 492.480.000 625.327.380 

1 
Chủ tịch HĐQT chuyên trách 

(đến 30/03/2019) 
1 người 132.847.380  132.847.380 

2 
Chủ tịch HĐQT không 

chuyên trách (từ 13/06/2019) 
1 người  103.680.000 103.680.000 

3 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 
4 người  388.800.000 388.800.000 

 BAN KIỂM SOÁT  516.628.702 207.360.000 723.988.702 

1 
Trưởng Ban Kiểm soát 

chuyên trách 
1 người 516.628.702  516.627.702 

2 
Thành viên Ban Kiểm soát 

không chuyên trách 
2 người  207.360.000 207.360.000 

 TỔNG CỘNG  649.476.082 699.840.000 1.349.316.082 

 

3.5 Về việc thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty: 

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty 

02 đợt : 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 (chi tiết theo 2 bảng báo cáo đính kèm) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố trên trang web của Công ty, 

trên 2 hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội. 

4. Kết luận: 

Trong năm 2019, Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được 

ĐHĐCĐ giao và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã đạt và vượt kế hoạch. Vốn 

chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; 

thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời 

sống của người lao động tăng so với năm 2018; các hoạt động của Hội đồng quản 

trị thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM và tuân thủ Quy chế quản 

lý nội bộ của Hội đồng quản trị. 

 

IV. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2020: 

Trong năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục 

bị ảnh hưởng bởi chính sách tiết kiệm đầu tư công, ngân sách chi đầu tư cho hạ tầng 

tiếp tục bị cắt giảm, định mức và đơn giá bị giảm theo các quyết định của UBND 

TPHCM, đồng thời ảnh hưởng bởi chủ trương về việc tổ chức đấu thầu khối lượng đặt 

hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tuy 
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nhiên Công ty vẫn tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2020, cụ thể như sau: 

STT Các chỉ tiêu chính 
Kế hoạch 

 năm 2019 

Kế hoạch 

năm 2020 

1 Vốn điều lệ 284.000 284.000 

2 Doanh thu 400.000 404.000 

3 Chi phí 367.601 368.042,8 

4 Lợi nhuận trước thuế 32.399 35.957,2 

5 Nộp ngân sách (Thuế TNDN) 6.566 7.314 

6 Lợi nhuận sau thuế 25.833 28.643,2 

 Với tình hình hoạt động như trên, Hội đồng quản trị phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và dự kiến chi trả cổ tức năm 

2020 là 8,4% /vốn điều lệ/năm. 

Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:  

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tối ưu nhất.  

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp. 

- Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được giao. 

- Đảm bảo chi cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối 

với người lao động.  

- Thực hiện hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật đúng quy định. 

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước, chủ động dự báo về biến động 

rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội 

dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản 

xuất kinh doanh. 

 Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét và thông qua. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thọ 
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- Th6ng qua k6 ho4ch luong, thir lao HQi d6ng qudn tri,
Ban Ki6m so6t ndm 2019.

- Th6ng qua to trinh dy ki6n ph6n pnOi tqr nhuan sau thu6 ndm
2019.

- Th6ng qua td trinh cua Ban Ki6m so6t vd viQc Uy quyAn
cho HQi d6ng quin tri lUa chgn don viki6m to6n 86o c6o
tii chinh ndm20l9

1 Nguy6n Dtnh Thq Chir tich HEQT tt
1310612019

0y0712016 06 100%

2 L6 Manh Thuong
HDQT
Ph6 Chu tich 0U0712016 00 0%

a
J Ph4m Hmg Ut Thenh vi6n tt ngdy
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6 Thinh vi6n 0Un12017 06 t00%
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viQc thgc hiQn nghi quytit Dai hQi <t6ng c6 tl6ng thdnh lflp, c6c Nghi quytit cria HQi

ddng quin tri, Ei6u lQ cta C6ng ty vd c6c quytit dinh cta HQi tl6ng qudn tri ttS.dugc

thdng qua.

- Giai quy6t kip thdi cdcviinde ph6t sinh thuOc th6m quy6n c,ta HOi rl6ng quAn tr!, tao didu

kiQn thufln lgi cho Ban T6ng Gi6m d6c trong cdng t6c di0u hanh vi quan ly c6ng ty.
- Dinh hudng cho Ban T6ng Gi6m d6c trong ho4t dQng sin xu6t kinh doanh, dua ra cdc

gi6i ph6p h5 trq O6 Cdng ty xdy dgng kti ho4ch s6n xuAt kinh doanh.

- Tham gia chc cuQc hgp tlinh ki vd dQt xu6t cria Cdng ty.
- Cho y kii5n vd gi6m s6t cdc chi tl4o cria Ban T6ng Gi6m d6c vA c6ng t6c:
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+ Chi tl4o c6ng tdc tham gia cdc g6i thAu trong dia bdn thdnh pnO UO Chi Minh vd c6c

tinh, thdnh khric. Trong ndm20l9, C6ng ty dE tham gia dy thAu c6c g6i thAu ti6u bi6u
nhu t4i Thay thO rldn LED t4i thdnh ptrO Oa NEng, thdnh ph6 Ha Long, nrii Bdi Tho;
lAp dflt hQ th6ng chi5u s6ng t4i tinh Phri YCn, tinh Kh6nh Hoa; DU in chit4o hQ thting
,.x

chi6u s6ng c6ng cQng b[ng ddn LED fng dyng c6ng nghQ IOT - NOn t6ng xdy dgng
thdnh phli thOng minh (Smart City) tai thdnh phO niin Tre...
+ Thgc hiQn d6nh gi6 chdt lugng c6ng t6c hdng th6ng.
+ Titip tgc rd so6t quy trinh ki6m tra, dtnh gilvdndng cao ch6t lugng c6ng t6c ki6m
tra chAt lugng c6ng t6c quAn ly v4n hdnh.
+ T6 chric khrim sric kh6e nlm 2019 cho ngudi lao dQng.

+ T6 chric huAn luyQn nghiQp v9 An todn lao dQng - V0 sinh lao dQng cho c6c di5i

tu-q ng theo quy dinh.
+ Chi d4o trong qurl trinh tri6n khai c6c hqp ddng da trung thAu trong cdng t6c qu6n ly
vfln hdnh, bAo duOng thuong xuy6n h9 th6ng ddn tin hiQu giao thdng tr6n dia bdn

TPHCM.
+ Theo d6i vd chl d4o Ban ldnh d4o COng ty b6m s6t chri truong chinh s6ch cria Chri

dAu tu dO tip thdi tri6n khai c6c ho4t dQng phu hqp t4i C6ng ty.
+ Theo d6i vd chi dao Ban ldnh d4o Cdng ty thucrng th6o ky kiit h-o. p d6ng d4t hdng

cdng t6c qudn ly v4n hdnh, b6o du0ng thudng xuy6n hQ th6ng ddn chi6u s6ng c6ng

cQng nlm 2019 :u:}n dia bdn TPHCM v6i Chri dAu tu mdi ld Trung tdm quAn ly ha tAng

k! thuflt TPHCM trgc thuQc Sd Xdy dpng.
+ Th6ng qua Quy chti chi tr6luong ndm2019.
+ Chi d4o xdy dqng phuong 6n s6p x6p lai c6c dcrn vitrpc thuQc phu hgp v6i c6c dcrn

vi chri quin mdi.
+ Chi dqo citc phdng nghiQp vp tiiSp tgc ldm vdi v6i cdc co quan c6 thAm quyAn sdm

phO duyQt quytlt totm cdc c6ng trinh giai do4n tru6c c6 phAn h6a.

+ Chi dAo phOi hqrp vdi c6c dcrn vi chri quin lflp thti tpc chuyOn eOi eon vi quAn ly tir
S& Giao th6ng Vfln tAi sang S0 XAy dgng.
+ Chi dao t6 chric xdy dgng kti hoach sAn xuAt kinh doanh ndrn 2019.
+ Chi dao t6 chric Epi hQi tt6ng cO d6ng thudng niOn n6m 2019.
+ TO chrlc dtii thoai gifia Ban l6nh dao C6ng ty vd Nguoi lao dQng.

'3. Ho4t dQng cria c6c ti6u ban thuQc HQi tl6ng quin tri

HQi d6ng qu6n tri kh6ng thdnh lQp cdctiOu ban thuQc HQi cl6ng qu6n tri

4. Chc Nghi quydt/Quy6t dd n tricua

3

- HOi tt6ng quAn tri C6ng ty c6 phAn Chiiiu sang c6ng

cQng TPH-u tt 6ng ntr6t try quyAn cho 6ng Nguy6n Dinh
Tha - thenh vi6n HQi ddng quAn tri C6ng ty thay mdt HOi

1 0larQ-HDQr r610512019



ddng qudn tri thgc hiQn c6c:thri tpc triQu tfp Dai hQi d6ng
cO d6ng thudng ni6n ndm 11019 theo quy dinh.

- Thdng ntr6t ctr5t ngiy ddng kf cu6i ctng lfp danh s6ch

cu6i cirng tham dg Dai hQi ,10ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm
2019:
+ Ngey ddng kf cut5i cr)ng lflp danh s6ch c6 d6ng tham

du Dai hei:0710612019

+ Ngay t6 chric Dai hQi di\ng c6 d6ng thudng ni6n ndm
2019:2810612019

2 02arQ-HDQr 13106120t9 - HQi d6ng qudn tri th6ng nhAt th6ng qua nQi dung ch6p
thufn dcrn tri nhiQm chric drrLh Cht tich HQi d6ng qudn tr!
cria 6ng Ph4m Hung Ut tir ngdy OllO4l2O19.

- HQi ddng qu&n tri th6ng nnAt aA crl 6ng NguySn Einh
Thq - thanh vi6n HQi ddng quf,n tri tam thdi giir chric Chtr
tich HQi d6ng qu6n tr! Cdr:g ty c6 phAn Chi6u s6ng c6ng
cQng thdnh pnO UO Chi Minh nhiQm ky 2016-2021.

a
J 03arQ-HEQT t3106120t9 - Ph6 duyQt qu! lucrng thucrhiQn ndm 2018

- Th0ng qua viQc t6i b6 nhiQm, bO nhiQm chric danh
Truong don vitir ngiy 0llt)72019.

4 04NQ-HDQr t310612019 - Th6ng qua cht trucrng chAm drit ho4t dQng chi nhinh
cta2 Xf nghiQp Thi c6ng c6ng trinh.chit5u s6ng vd Xi
nghiQp Tu v6n xdy dpng c6ng trlnh chi6u s6ng c6ng cQng.

5 0sarQ-HDQT r810612019 - Thdng qua nQi dung tir liQu Dai hQi ddng c6 d6ng
thucmg ni6n n6m 2019

6 06arQ-HDQT 3010712019 - Th6ng qua viQc lya chgn clon vi kitim to6n thgc hiQn so6t
xdt 86o c6o tii chinh b6n ni6n vd ki6m to6n 86o c6o tdi
chinh ndm2019li C6ng ty TNHH hdng ki6m to6n AASC

- AASC

7 074.{Q-HDQT 0510812019 - Th6ng qua Quy ch6 chi tri lucrng ndm20l9

8 08arQ-HDQT nlrU20t9 - Th6ng qua ngiy ddng k''i cu5i cung aC tap danh s6ch
ngudi sd hiiu cho chring k}o6n vi ngdy thanh to6n c6 tfc
b6ng tion dot cu5i ndm 2018:

+ Tj/ lO chi trd cO tric DETDCD ndm 2Ol9 th0ng qua :

7,67yo

+ Dl tqm ring c6 t{tc:3,5Yo

+ Chi tri cd tirc dqt cu6i nEm 2018: 4,l7oh.

- Th6ng qua ngdry ddng kli cu5i cirng A6 t4p danh sdch
ngudi qd htru cho chrlng klroSn vd ngiy thanh toan cO tric
bing tiAn t4m ring c6 tric niim 2019: tl l0 tam ung:3,5o/o.

9 O9AIQ-HDQT I 9l 120 1 911 - Th6ng qua Qu! luong k6 hoach ndm2079
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III. BAN KIEM SOAT

1. Th6ng tin vd thinh viOn Ban Ki6m so6t

2.Hoqt tlQng gi6m sit cria Ban ki6m sodt tl5i vdi HQi tldng quf,n tri, Ban T6ng Gi6m
tliic tlidu hirnh vi cd tl6ng

a. Ho4t tlQng girim s6t cria Ban ki6m sodt tISi vdi HQi tldng quin tri:
- Ban Ki0m so6t tham dg dAy dri cric cuQc hgp cria HQi ctiing quAn tri, citc Nghi quyiSt

cria HQi d6ng qudn tri cung c6p dAy dri, kip thoi cho Ban ki6m so6t, nQi dung c6c Nghi

quyiSt tudn thri quy dinh ph6p lu4t vd phu hgrp vdi tinh hinh thuc t6 Cdng ty.

- Hqi tt6ng QuAn tri dd chi dao kip thoi vd theo s6t k6 ho4ch cta C6ng ry da de ra, c6ng

t6c quAn ly vn diOu hdnh kinh doanh vd co b6n c6n cti theo quy dinh cria ph6p luflt.

- Titip tpc phO duyQt c6c Quy chti t6 chrlc hopt dQng, chi ttao rd so6t, hodn thiQn hQ thting

Quy ch6 quAn ly nQi b0 C6ng ty d0 sria d6i, ban hdnh pht hqp vdi tinh hinh sdn xu6t

kinh doanh cria C6ng ty.

- CircNghf quyi5t cria HQi tl6ng qu6n trin6u ra trong ndm2019 hqp phrlp, dfng vdi Di6u

lQ vd Nghi quytit Dai hQi rl6ng c6 d6ng, c6 thc dung dinh hudng trung h4n vd ddi han;

-xoe ra cacgrar ph6p sdu s6t, phir hqrp vdi ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh cria don vi.

- Chi d4o don vithpc hiQn c6ng Ud ttrOng tin tinh hlnh sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty

dring quy tlinh.

- Chcthdnh viOn HQi rt6ng QuAn tritudn thri dAy dri quy dinh theo DiCu l0 Cdng ty, Nghi

quyiSt cria Dai hQi d6ng c6 d6ng vd thgc hiQn NhiQm vp mQt c6ch ndng dQng, t4n tpy,

c6 tr6ch nhiQm.

- ViQc x6y dUng vd thgc hiQn c6c chri truong lu6n dugc sU nh6t tri cao trong HOi d6ng

Qudn tri. Cdc chri truong d0u c6 tinh thgc thi cao, tuAn thri theo dfng quy illnh ph6p

=(

./
-i

:f

it
.,

.:

5

HDQ'r',
tham dg

1 Pham ThiXudn LiSu Trudng Ban 0U0712016 06 l00Yo

2 TrAn Nam Trung Thdnh vi6n 010712016 06 100%

3 Nguy6n TAn Phong ThAnh vi6n 0U0712016 06 100%



luflt, Ei6u lQ C6ng ty, Nghi quytit cria D4i hQi d6ng cO d,ing vd dugc Ban TOng Gi6rn

dtSc C6ng ty t6 chric tri6n khai thgc hiQn nghiOm tric.

b. Ho4t tlQng gi6m sdt cria Ban ki6m so6t d5i v6i Ban Tring Gi6m tl6c tlidu hirnh vir
t-^

co oong:

- Ban T6ng Gi6m d5c da b6m s6t chri truong, kti hoach vd Nghi quytlt Dai hQi ddng c6

ddng, Nghi quytit cria HQi d6ng QuAn tri, chl dao diAu hdnh ho4t d0ng sAn xu6t kinh

doanh cia Cdng ty. Quin ly vd phrlt huy c6c ngu6n lUc vi v6n, tdi sin vd lao dQng cria

Cdng ty, thgc hiQn dAy dri nghia vg vdi nhd nudc, c6 d6ng vir c6c cn6 A6 chinh s6ch

cho ngudi lao dQng. ThUc hiQn rd so6t, slp xtip kiQn todn mO hinh t6 chuc phu hqp vdi

tinh hlnh s6n xu6t kinh doanh cria don v!.

- Ban T6ng Gi6m d6c da chi dpo c6c phdng ban chuy0n mdn tdng cudng sg phSi h-o. p dC

hodn thdnh nhiQm vg dugc giao; rd so6t tinh hinh thUc hiQn k6 ho4ch sdn xu6t kinh

doanh cria C6ng ty; xdy dUng c6c chi ti6u k6 ho4ch vd c6c giAi phSp thuc hiQn nhim

hodn thdnh c6c chi ti6u dugc giao.

- Gi6m s6t c6c chl d4o cria Ban T6ng Gi6m d6c trong c6ng t6c phpc vg s6n xu6t kinh

doanh cria C6ng ty.

3. SU ptrSi trq'p ho4t rlQng giii'a Ban Ki6m sorlt tl6i vOi ho4t tlQng cria HQi ddng quin

tri, Ban Tdng Girim tl6c tlidu hirnh vir cfc cin bQ quin lf kh6c

- Ho4t dQng cria Ban Kitim so6t dd tu6n tht dfng chric tr6ch nhiQm v.u va ch6p hdnh dring

quy dinh cta ph6p luflt, EiAu lQ Cdng ty. Ban Ki0m so6t dii ptrOi nqp ch4t ch6 vdi HQi

d6ng Quin tri, Ban T6ng Gi6m d6c trong qu6 trinh quAn ly, di6u hdnh moi ho4t dQng

c0a C6ng ty, g6p phAn hopt dQng sAn xu6t kinh doanh cria C6ng ty d4t hiQu quA cao,

hoan thdnh vugt mric c6c chi ti6u kiS ho4ch dugc giao.

- Hgi ddng qudn tri, Ban T6ng Gi6m d6c tao di6u kiQn thu4n lgi cho Ban Ki6m so6t thyc

thi c6 hiQu qu6 chric ndng ki6m so6t tr6n t6t ch cdc linh vpc hopt dQng cria Cdng ty,

cung cdp dAy dri c6c thdng tin, biOn bhn, cdc sO lieu, b6o c6o kiit quA thpc hiQn s6n xu6t

kinh doanh, b6o ciio tdi chinh ... li0n quan dtin nQi dung r:6c cu6c hqp HQi tl6ng QuAn

trivd hopt dQng sAn xu6t kinh doanh.

- Cdcy kitin cta Ban Ki6m so6t dugc HQi tt0ng qu6n tri, Ban T6ng Gi6rn d6c quan tdm

vd thsc hiQn dAy dri.

- Cdc don vi trgc thuQc tich cuc h-q p tdc, h5 trq Ban Ki6m sorit trong qu6 trinh thuc hiQn

nhiQm vU.
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- Ban Ki6m so6t lu6n ling nghe vd cfp nhflt thdng tin cria c6 d6ng, sEn sing phAn h6i

th6ng tin d5 ki6rn soilt cho c6c c6 ct6ng bitit dAy dri, c6ng khai. vd kip thoi.

4. Hopt dQng kh6c cfia Ban Ki6m so6t

Kh6ng c6

rv. DAo TAO Vn QUAN TRI CONG TY

C6c kh6a cldo t4o vdi qu6n tri md c6c thdnh viOn HQi itdng qu6n tri, thanh vi6n Ban
Ki6m so6t, Tdng Gi6m d6c, cttc c6n bQ qudn ly kh6c vd Thu ky c6ng ty d6 tham gia theo

x,quy dinh v0 quAn tri cdng ty: Trong ndm2019 cdc thdnh vi6n chua tham gia kh6a tldo t4o
chinh thric ndo.

v. DANH SACH VE NGrIor CO LrEN QUAN CUA CoNC Ty NrtM yET THEO

QUy DINH T4r KHOAN E+ DrEU 6 LUaT CHr.Nc KHOAN (BAO CAO NAM

.201e) vA GrAo DICH CUA NGrIor CO Lr0N QUAN CUA C6NC rY V6r CHINH

cONc rv
1. Danh s6ch vd ngucri c6 liOn quan cria C6ng ty

Theo php lqc I dfnh kdm

2. Giao dich giita Cdng ty vfi ngudi c6 li0n quan cria Cdng ty; ho{c giila C6ng ty vri,i

c6 OOng ldn, nguli nQi bQ, nguli c6li6n quan vrii ngucri nQi bQ

Khdng c6

3. Giao dich giiia ngudi nQi bQ cdng ty ni0m y6t, ngudi c6 li0n quan cria ngudi nQi bQ

v6'i C6ng ty con, Cdng ty do c6ng ty niOm y5t nim quydn ki6m so6t

Khdng c6

4. Giao dich cria Cdng fy vr6,i cic tl6i tugng kh6c

4.1 Giao dlch gitta Cbng ty vdi Cbng ty md thdnh viAn HDQT, thdnh vi1n Ban Ki6m sottt,

Tbng Gidm itdc itiiu hdnh ttd vd ttang ld thdnh viln sdng tQp hofic thdnh viAn HDQT, Tdng

Gidm il6c itiiu hdnh trong thdi gian ba (03) ndm trLlgi dAy fttuh ddn thdt iliAm $p brio ctio)

Kh6ng c6

4.2 Giao dlch giiia cing ty v6i cilng ty md ngrdi cd lidn quan crta fidnh vidn HDQT' thdnh

vi\n Ban Kiim soil, Tdng Gidm itdc diiu hdnh ld thdnh viAn HDQT, Tdng Girim itdc iliiu

hdnh

Khdng c6

7
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4.3 Cric giao dlch khtic cfia cilng ty @du cd) cti thd mang tgi lp'i ,iclt vQt chfu hogc phi vfu chdt

tdi vtti thdnh viAn HDQT, thdnh viAn Ban KiAm sotil, Tdng Gitim dic tliiu hdnh

Kh6ng c6

vr. GrAo DICH C6 pUmU CtA Ncr/or Ngr BQ VA Nrcrror LrtN QUAN CUA

NGTIOT NQr BQ NAM 20Le)

1. Danh sich ngu'di nQi bQ vi ngudi c6 liOn quan cria ngudi nQi bQ

Theo Php lpc 2 dinh kdm

2. Giao dich cria ngud'i nQi bQ vh ngud'i c6 li6n quan adi vOl r:6 phi6u cfia Cdng ty

Kh6ng c6

VIt. CAC VAx DT LI/U f xuAC

Noi nhfin:
- Nhu tr6n;
- Luu HDQT, TCIJC

oOxc euAN rRI
CH'

n Dinh Thg

corc Il
CO PHAll

llrru srxl mlq.

IH'1HH PHO

r10 cHl

,(lr
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BAo cAo NAM zors

Phg hfc 1: Danh sich ngucri c6 liOn quan, nguni nQi bQ cria C6ng ty

I
C6ng ty Diiu tu Tii chinh
I\hi nrnfc Thinh pnii na
Chi Minh (m'IC)

COng ty m9

1 Nguy6n Dinh Thq
Chri tich IDQT -
Dai dipn v6n IIFIC

Phqm Hmg Ut Thanh vi6n HDQT -
Dai di6n v6n HFIC

5 Hujmh Tri Dfrng
Thanh vi6n HDQT -

-: -aIOng Ur:rm Ooc -
Dai dien v5n [{FIC

tr Nguy6n Dinh Thg Chri tich mQT
Tir 13/06/2019

I Nguy6n Tri Cha ru6t 0y0712016
Mat th6ng
t0l2019

2 Trdn Thi Thanh Xuin Vq 0t/07120t6
3 Nzuy6n Trdn Lan Anh Con ru6t 0v07120t6

4
C6ng ty CP Sni Gdn Kim
Cuong

Thanh vi6n
IDQT 0U0712016

5
C6ng ty CP Phat.trien dd
thi Sdi Gdn TAy B[c

Thanh vi6n
IDQT 0U07120t6

C6ng ty Diu tu tai chinh
nhd nu6c TPHCM

Tru&ng
phdne 0U0712016

Itr Ph6 Chri tich
MQT

I L6 Huy Cim Cha ru6t 0r/07120t6
2 Pham ThiNho M9 ru6t 0v0712016
3 LO Thtv Anh Con ru6t 0U07/2016

9
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L6 M4nh Thudmg



uEIr qualr
4 L6 Dtc Anh Con rugt oy07/20t6

Con ru6t 0u07120t65 Le M?nh Quen

6 L6 Tuiin Hrmg Con ru6t 0U0712016
Duoi

l5
tu6i

1 LC Xuan Tnrdng Alh ruot ouo1/20t6
8 LC Thi Thoan Chi ru6t 01/07120t6
9 L6 Thi Thoa Em ru6t 0u0712016

Em ru6t 0U07120t610 L6 Thi Ctc

rv Ph4m Hrmg Ut Thinh viGn DQT
Tir 13/06/2019

1 Tran Thi Kim Ngoc Vq 0r/07t20t6
2 Pham Hung Qu6c Bio Con ru6t 0t/07/2016

Con ru6t 0U07/20t6J Pham Thi Th[y An
4 Pham Vln Thanh Anh ruQt 0U07/20t6

Em ruQt 0U07120165 Pham Thi Chftc

v Huiuh Tri Diing Thinh vi6n DQT
-T6ne Gi6m d5c

1 Huinh Thanh Tri Cha ru6t 0v07120t6
2 Hujmh Kim Han Me ru6t 0U0712016

Mai Luong VAn Vq 0U07t20t63

4 Hu nh ThC Phu6c Con ruQt 0U0712016

5 Hujnh Kim VAn Con ru6t 0U0712016
Du<ri

l5
tu,ii

Em ruQt 0r/07120t66 Hujmh Thanh Dflng

7 Hujnh Minh Dfrng Em ruQt 01/0712016

\rI Doirn Thi Minh Trang Thirnh vi0n DQT
Doin Thoai Cha ru6t 0U1U20r7
Neuy6n Tro-ns Di€u Hoa Me ru6t 0L/tU20t72

3 Trinh Qu6c Viet Ch6ng 0U1r/2017

-10
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llrcu cu, ltttl t{ uau 'ucll qualr

4 TrinhBioNam Con 0Uru20t7
Dudi

l5
tu6i
Duqi

l5
tu6i

5 Trinh Minh Anh Con t6tr0/2018

Tru&ng Ban Ki6m
soit\rII Pham Thi XuAn Li6u

1 Nzuy€n Thi Le Me ru6t 0U07/20t6
2 D6 Vdn TuAn Ch6ng 0U07/2016

J D6 Pham Quang D[ng ConruQt 0U07120t6

4 Pham Dinh An Anh ru6t 0u07120t6
5 Pham Thi B6ne Chi ru6t 0U07/2016
6 Ph4m Dinh 86o Anh ru6t 0t/0712016
7 Pham Thi Thu Lan Chi ruOt 0y07/2016
8 Pham Thi XuAn H6ng Chi ru6t 0U07/20t6
9 Pham Dinh Toan Em ru6t 0U07120t6
11 Pham Thi Xudn Hoa Em ru6t 0t/0712016

\rltr Trin Nam Trung Thirnh vi6n Ban
Ki6m soit

1 Tr6nNam Trang Cha ru6t 0y07/2016
2 Le Thi B4ch Tuy€t Me ru6t 0t/07/2016
3 Tr6nNam Trudmg Em ru6t 0U0712016
4 LC Thi Neqc Anh Vq 24trr/20t7

D( Nguy6n Tin Phong
Thirnh vi6n Ban

ki6m sodt
I Nguy6n Vdn Choi Cha ru6t 0t/o7/2076
2 Nguy6n ThiThu Me ru6t 0U0712016
J TrAn Thi Bich Vq 0y07120t6

I

t\ * - u'-ri
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4 Nguy6n Gia Phric Con ru6t 01/07/2016
Duoi

l5
tuor

5 Nguy6n Nggc Gia Hin Con ru6t 0U07t20t6
Duoi

l5
trrAi

6 Nguy6n Thi Thu Trang Chi ru6t 0U07/2016
7 Nguy6n Thi Ei6m Chi ru6t 0U07/20t6
8 Nzuv6n Thi H6ns Them Chi ru6t 0U07/20t6
9 Nguy6n Thi H6ngNhung Chi ru6t 0U07120t6
x Trin Chi6n Thlng Ph6 T6ng Gi6m tl6c

Cha ru6t1 tran Van tltiu 0r/07/2016 tvt6t ttrang
0t/2020

2 Bti Thi Huq Me ru6t 0U07t20r6 Mdtth6ng
t0l20r9

3 Nzuy6n Anh Thu Vo 0U07t20t6
4 TrAn Nguy6n Thio My Con ru6t 01t01t20t6

Anh ruQt5 Trin Vinh Thenh 0U07/2016

6 tril f-ni rhu cric Chi ruqt 0v07120t6

7 Trdn Thi Kim Hoa Chi ru6t 0U07t20t6

8 Tran Thi tli tvtai Chi ru6t 01107120t6

Em ruQt9 Trin Bric tue 0t/0't/20t6
10 fran Hfru fri Em ru6t 0U07120t6

11 tran tni Thu Hidn Em ruQt 0U07t2016

)il Neuy6n Minh Tuin Ph6 T6ns Gi6m tt6c
1 Nguy6n Minh Hu€ Cha ru6t 0v07120t6
2 HO Thi Hudng Me ru6t 0U07120t6

Vo3 Hujrnh Thi Minh Tuy6t 0U07120t6
4 Nguy6n Thi Minh Tam Con ru6t 0U07t20t6
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5 Nguy6n Minh Phric Con ru6t
Duoi

l5
tu6i

0U07120t6

6 Nguy6n Minh Kiet Ph6 GD Xi nghiep
Co gioi Emru6t 0v07/2016

7 NzuyOn Thi Minh Thtv Em ruQt 0t/07/20r6
8 NzuyEn Thi Minh Xudn Em ru6t 0r/0712016

)ilr Duong Chi Nam Ph6 T6ng Gi6m d6c

I Duong Anh Cha ru6t 0y0712016
2 Nguy6n Thi Vinh M9 ru6t 0U0712016

J Nguy6n Thi PhuongNgoc Vo 0U07120t6

4 Ducmg Chi Bio
Duoi

l5
tu.ii

Con ru6J 0y0712016

5 Duong Phuong Anh Con ru6t 0t/07120t6
Duoi

l5
tuOi

6 Duong Thi Hoa Mai Chi ru6t 0U0712016
7 Ducrng Thf Phuong Loan Em ru6t 0r/07120t6

)iltr Neuy6n Thi XuAn Ddns K6 to6n tnrdrne
I Nzuy€n Xudn 86 Cha ru6t 0U0712016
2 Trin Thi Ty Me ru6t 0U07120t6
J Pham Mai D[ng Ch6ng 0U0712016
4 NzuyCn Xudn Trung Anh ru6t 0U07120t6
5 Nguy6n Thi XuAn Hi6u Chi ru6t 0y0712016

--..- l3
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BAo cAo NAU 2ote

Phg lgc 2 : Danh sich nguli nQi bQ vir ngucri c6 liOn quan cta ngudi nQi bQ

C6ng ty m-eI
C6ng ty Diu tu Tiri
chinh Nhi nufc Thinh
ph5 Hd chi Minh
(m'rc)

4.260.000 t5%1 Nguy€n Dinh Thq
Cht tich FDQT
- Dai diQn vi5n

TIFIC

Duoc
riy
quyen

Thanh vi6n
IDQT - Dai

di6n v5n IIFIC
5.680.000 20v,1 Pham Hrmg Ut

Hulnh Tri D[ng

Thanh vi6n
HEQT.-T6ng
Girim tl6c -Dai
di€n v6n HFIC

4.s44.000 t6%J

II Nguy6n Dinh Thg
Chi tlch
MQT

Til 13t06t2019

I Nguy6n Tri Vt6ttnreng rcD}i-9

2 trin T-ni Thanh Xudn

3 Nzuy6n tran Lan ann

4
Cdng ty CP Sni Gdn Kim
Cucrng
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I

khoin
(n6u cri)

5
COng ty CP Ph6t tririn tl6
thi Sdi Gdn Tfly BIc
C6ng ty Diu tu tii chffi
nhinudc TPHCM

6

m I,G M4nh Thuirng Ph6 Chfi tich
MQT

1 L6 Huy Cim
2 Pham Thi Nho

3 LO Thny Anh
4 L€ Dric Anh
5 L6 Manh Qu6n

6 L6 Tu6n Htmg Duoi
tS tu6i

7 LO Xudn Trudng
8 LC Thi Thoan

9 LO Thi Thoa

l0 LO Thi Cric

TV Ph4m Hung Ut
Thinh vi6n

MQT
Tir 13/06/2019

5.000 0,02"

I Tren Thi Kim Nggc

2 Pham Hrmg Qu6c Bio
J Pham ThiThiry An

4 Pharn VIn Thanh

5 Pham Thi Chric
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Thirnh vi6n
mQT - T5ng

-iGram doc
4.800v Huinh TriD[ng 0ruo/o

I Huinh Thanh Tri

2 Hulnh Kim Han

J Mai Luong VAn

4 Hujnh Th6 Pnudc

5 Hujmh Kim Vdn Duoi
ts tu6i

6 Huinh Thanh D[ng
7 Huinh Minh Dfrne

\rI Doin Th! Minh Trang
Thinh vi6n
mQT ttr

thine lll20l7
I Doan ThoSi

2 Nguy6n Trgng DiQu Hoa

3 T{nh Qu6c ViQt

4 Tfinh Bio Nam Duoi,.l) tuOl

5 Tr.inh Minh Anh Duoi
ts tuiSi

VII Pham Thi XuAn Li6u Trudmg Ban
Ki6m soit 5.600 010206

1 Pham MSng

2 Neuy6n Thi Le

3 D5 ven TuAn

4 D5 Pham Quang Dflng
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5 Pham Dinh An
6 Pham Thi B6ng

7 Pham Einh Bio
8 Pham Thi Thu Lan

9 Pham Thi Xudn Hdng

10 Pham Dinh Toan

11 Pham Thi Xudn Hoa

VItr Triin Nam Trung Thinh vi6n
Ban Ki5m soit

tran Nam Trang1

2 Le Thi Bach Tuy6t

J trdnNam Tnrdng

4 Le Thi Ngqc Anh

D( Nguy6n T6n Phong
Thirnh vi6n

Ban ki6m soit
1 Nguy6n Ven Choi

2 Nzuy6n Thi Thu

J tran tni gicn

4 NguySn Gia Phric
Duoi
tS tu6i

Duoi
tS tuiii5 Nguy6nNgqc Gia Han

Nguy6n Thi Thu Trang

7 Nguy6n Thi DiCm

8 Nzuy6n Thi H6ne Them
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9 NzuyEn Thi H6ne Nhuus

x Trin Chiiin Thing Ph6 T6ng
Gi6m d6c

7.500 0,0306

1 fran Van fitiu U5t tnreng Oll2O2O

Vt6t tnang IOl2OIg2 Bti Thi Hu€

J Nguy6n Anh Thu

4 franNguy6n Thio My

5 fran Vinh Thenh

6 Trin Thi Thu Cric

7 tran fni Kim Hoa

8 Trin Thi tti vtai
9 tmn Oric tuC

10 Trin Htru Tri

11 Tran Thi Thu Hi6n

)(I Nguy6n Minh Tu6n Ph6 T6ng
Girim d6c

7.100 0,03"4

I Neuy6n Minh HuO

2 H6 Thi Huons

) Huinh Thi Minh Tuytit

4 Nzuy6n Thi Minh Tam

5 Nguy6n Minh Phric
Ducri
tS tuOi
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6 Nguy6n Minh Kiet Ph6 GD Xi
nehiEp Co eioi

1.100 0,004yo

7 Neuy6n Thi Minh Thtv
8 Neuy6n Thi Minh XuAn

)(II Duong Chf Nam
Ph6 T6ng
Gi6m tl6c 8.700 0,03yo

I Duone Anh

2 Neuy6n Thi Vinh

) Nzuv6n Thi PhuoneNsoc

4 Duong Chi Bio Dudi
ts tuoi

5 Duong Phuong Anh Duoi
tS tuOi

6 Duong Thi Hoa Mai

7 Duong Thi Phuong Loan

)iltr Nguy6n Thi XuAn D6ng K6 toin
tnrdrne

5.700 0r02oA

1 Nguy6n Xuin Bi
2 Trdn Thi Tv
3 Pham Mai Dfrng
4 Nzuy6n Xuin Truns
5 Nguy6n Thi XuAn Hi6u
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

BAN KIỂM SOÁT 
-------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 
Kính gửi:  Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/7/2015;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng 

TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty); 

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 đã 

kiểm toán; 

- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019. 

- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.  

Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, 

giám sát năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:  

I. Về hoạt động của ban kiểm soát: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều 

hành, cán bộ quản lý khác, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 

28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.  

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều 

hành Công ty. Kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 

trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp 

của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty. 

 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của 

Hội đồng quản trị. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty. 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc 

giám sát hoạt động của Công ty trong các cuộc họp.  
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- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả 

trong công tác kiểm soát tại Công ty. 

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.  

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.  

Thông qua các hoạt động giám sát và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát 

báo cáo kết quả hoạt động trình Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:  

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty: 

- Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, giám sát việc 

ban hành các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình 

quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành 

Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc 

họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh 

doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty  

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty, thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản 

trị và Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và nghị quyết đã được Đại 

hội đồng Cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều 

hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy 

đủ quy định pháp lý cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và theo sát việc thực hiện kế hoạch của Công 

ty đã đề ra. Chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng 

như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản 

trị nêu ra trong năm 2019 hợp pháp, đúng với Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 

có tác dụng định hướng trung hạn và dài hạn; đề ra các giải pháp sâu sát, phù hợp với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chỉ đạo đơn vị thực hiện công bố thông tin tình hình 

sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quy định theo Điều lệ Công ty, 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, tận tụy, 

có trách nhiệm. Việc xây dựng và thực hiện các chủ trương luôn được sự nhất trí cao trong 

Hội đồng quản trị. Các chủ trương đều có tính thực thi cao và được Ban Tổng Giám đốc 

Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc. 

- Ban Tổng Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã bám sát chủ 

trương, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, 

đánh giá đầy đủ, kịp thời các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị 

rủi ro trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón 

đầu cơ hội. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó 

khăn, tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường. Quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản 

của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông và các chế độ chính sách 

cho người lao động. thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với tình 

hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. 



………………………………………………………………………………………………………………. 

Báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 

.  Trang 3 

 
 
 

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành các quy định, quy chế nội bộ trong Công ty. Chỉ 

đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường sự phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng các chỉ 

tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.  

2. Sự phối hợp hoạt dộng giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

 - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm 

soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của 

Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin, biên bản, số liệu, báo cáo kết quả thực hiện sản 

xuất kinh doanh, báo cáo tài chính … liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng quản 

trị và hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Hoạt động của Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ và chấp hành 

đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của 

Công ty, góp phần hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao. Các ý kiến 

của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc quan tâm và thực hiện 

đầy đủ. Các đơn vị trực thuộc tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ; 

 - Ban Kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, sẵn sàng phản hồi 

thông tin đã kiểm soát cho các cổ đông biết đầy đủ, công khai và kịp thời 

3. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông, 

HĐQT được ủy quyền và đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty kiểm toán AASC 

là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019. 

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài 

chính 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả kinh doanh 

năm 2019, kết quả cụ thể như sau: 

3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019: 

         Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 

(ĐHCĐ) 

thông qua 

Thực hiện theo 

BCTC đã kiểm 

toán 

TH/KH 

1 Tổng doanh thu 400.000 410.471 102,62% 

2 Tổng chi phí 367.601 370.882 100.89% 

3 Lợi nhuận trước thuế 32.399 39.590 122,2% 

4 Lợi nhuận sau thuế 25.833 31.540 122,09% 



………………………………………………………………………………………………………………. 

Báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 

.  Trang 4 

 
 
 

3.2 Tình hình tài chính 

3.2.1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn 

     Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Khoản mục 

31/12/2019 01/01/2019 Tăng/Giảm 

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

1 TỔNG TÀI SẢN 471.031 100,00% 462.498 100,00% 8.532   

1.1 Tài sản ngắn hạn 386.868 82,13% 358.738 77,57% 28.130 4,57% 

 
Tiền & tương đương tiền 149.268 31,69% 117.841 25,48% 31.427   

 Đầu tư tài chính ngắn hạn 50.000 10,62% 10.000 2,16% 0   

 
Phải thu ngắn hạn 153.840 32,66% 198.956 42,98% -45.116   

 
Hàng tồn kho 33.686 7,15% 31.341 6,78% 2.344   

 
Tài sản ngắn hạn khác 74 0,02% 600 0,17% -526   

1.2 Tài sản dài hạn 84.163 17,87% 103.760 22,43% -19.597 -4,57% 

 
Phải thu dài hạn 7.996 1,70% 15.992 3,46% -7.996   

 
Tài sản cố định 19.777 4,20% 22.703 4,91% -2.926   

 
Tài sản dài hạn khác 56.389 11,97% 65.065 14,07% -8.675   

2 NGUỒN VỐN 471.031 100,00% 462.498 100,00% 8.532   

2.1 Nợ phải trả 164.646 34,95% 163.122 35,30% 1.523 -0,32% 

 
Ngắn hạn 164.646 34,95% 163.122 35,30% 1.523   

2.2 Vốn chủ sở hữu 306.385 57,49% 299.376 64,70% 0 0,32%  

 

3.2.2 Tình hình công nợ: 

* Nợ phải thu: 161.836 triệu đồng, bao gồm các khoản: 

- Phải thu của khách hàng: 126.784 triệu đồng 

Trong đó: 

+ Phải thu ngắn hạn khách hàng là 118.788 triệu đồng, số dư nợ này chủ yếu là từ 

công tác đặt hàng các sản phẩm dịch vụ công ích và các công trình xây lắp đang chờ chủ 

đầu tư thanh toán, nợ bảo hành công trình, nợ thuế GTGT mua vật tư thiết bị công tác duy 

tu đang chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.  
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+ Phải thu khách hàng dài hạn là 7.996 triệu đồng, đây là công nợ của công trình thi 

công trang trí đèn Led phục vụ CSCC và trang trí đô thị tại Tây Ninh, theo hợp đồng đã ký 

kết công trình có thời gian thanh toán theo giai đoạn và đến năm 2021 sẽ hoàn tất việc thanh 

quyết toán. 

- Các khoản trả trước cho người bán:  5.231 triệu đồng 

- Các khoản phải thu khác 29.821 triệu đồng 

* Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả là 164.646 triệu đồng 

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, khoản mục chiếm tỷ trọng nhiều nhất là khoản phải trả 

người bán ngắn hạn là 81.260 triệu đồng (49,35%.), khoản phải trả người lao động 39.179 

triệu đồng chiếm 23,80%, phải trả ngắn hạn khác chiếm 10,6%. Công ty không có số dư nợ 

vay,  nên chỉ số khả năng thanh toán của Công ty đang ở mức an toàn. 

3.2.3 Một số chỉ tiêu tài chính: 

  31/12/2018 31/12/2019 

HỆ SỐ THANH TOÁN   

Khả năng thanh toán hiện hành 2,20 2,35 

Khả năng thanh toán nhanh 2,01 2,15 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG    

Vòng quay khoản phải thu khách hàng 1,84 2,29 

Vòng quay hàng tồn kho 10,38 9,25 

TỶ SUẤT   

LN sau thuế / DT thuần (ROS) 6,36% 7,80% 

LN sau thuế / Vốn CSH (ROE) 8,41% 10,29% 

LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 5,17% 6,70% 

 

 3.3.  Về thực hiện các ý kiến, khiếu nại của Cổ đông.  

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm 

soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng 

Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.  

 

II. NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.  

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Kết 

quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trình Đại hội. 

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện 

nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý 

kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng các 
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Báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 
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quy chế, nghị quyết, quyết định. Để tiếp tục duy trì phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2020, Ban Kiểm soát kinh đề nghị Ban lãnh đạo Công ty: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thực hiện điều 

tiết, luân chuyển, bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển Công ty; 

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động đúng theo chức năng và nhiệm 

vụ được giao 

 

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đồng Cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám sát việc 

chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ cức hoạt động, tình hình thực hiện các 

Quy chế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ dông của Hội động Quản trị và Ban Điều hành Công 

ty. 

- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng 

và hàng năm của Công ty. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình 

Đại hội cổ đông. Giám sát tình hình tài chính, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và 

sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu; tình hình sản xuất kinh doanh 

của Công ty 

-  Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban 

điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo 

quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành 

công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với các Nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và 

phương hướng hoạt động năm 2020 Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.  

Chúc sức khoẻ Quí Đại biểu, Quí Cổ đông.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

 

TM. BAN KIỂM SOÁT  

             TRƯỞNG BAN  

 

 

 

    Phạm Thị Xuân Liễu 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  05  / TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 29 tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị,  

Ban kiểm soát năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

thông qua ngày 21/06/2018; 

 Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

năm 2019, cụ thể như sau:   

 
STT Nội dung Số lượng Lương Thù lao Tổng cộng 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  132.847.380 492.480.000 625.327.380 

1 
Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách (đến 30/03/2019) 
1 người 132.847.380  132.847.380 

2 

Chủ tịch HĐQT không 

chuyên trách (từ 

13/06/2019) 

1 người  103.680.000 103.680.000 

3 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 
4 người  388.800.000 388.800.000 

 BAN KIỂM SOÁT  516.628.702 207.360.000 723.988.702 

1 
Trưởng Ban Kiểm soát 

chuyên trách 
1 người 516.628.702  516.627.702 

2 
Thành viên Ban Kiểm soát 

không chuyên trách 
2 người  207.360.000 207.360.000 

 TỔNG CỘNG  649.476.082 699.840.000 1.349.316.082 

 

Trân trọng kính trình./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thọ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  06 /TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 29  tháng 6 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Chiếu sáng công 

cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán 

AASC; 

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2019; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính đề nghị Đại hội 

đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: 

 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 Tỷ lệ 

Doanh thu 400.000.000.000 410.471.503.638 102,62% 

Chi phí 367.601.000.000 370.881.701.875 100,89% 

Lợi nhuận trước thuế 32.399.000.000 39.589.801.763 122,20% 

Thuế TNDN 6.566.000.000 8.049.856.819 122,60% 

Lợi nhuận sau thuế 25.833.000.000 31.539.944.944 122,08% 

Căn cứ kết quá sản xuất kinh doanh 2019, đề xuất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 

như sau: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị 

Lợi nhuận sau thuế 

(LNST) 
 25.833.280.000  31.539.944.944 

Lợi nhuận chưa phân phối 

năm trước chuyển sang 
 16.671.684  16.671.684 

Lợi nhuận được phân phối 

năm nay 
   31.556.616.628 

Chia cổ tức 
8%/Vốn điều 

lệ 
22.720.000.000 

8,68%/Vốn điều 

lệ 
24.651.200.000 

Thù lao, ngân sách hoạt 

động của HĐQT, BKS, 

Thư ký HĐQT, Ban Điều 

hành 

5% LNST 1.291.664.000 5% LNST 1.576.997.000 

Thù lao, ngân sách hoạt 

động của HĐQT, BKS, 

Thư ký HĐQT, Ban Điều 

hành do hoàn thành vượt kế 

hoạch sản xuất kinh doanh 

  (*) 285.333.000 
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Chỉ tiêu 
Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị 

Quỹ Phúc lợi 3,5% LNST 904.164.800 6,5% LNST(**) 2.050.096.000 

Quỹ Khen thưởng 3,5% LNST 904.164.800 6,5% LNST(**) 2.050.096.000 

Lợi nhuận còn lại chưa 

phân phối 
 29.958.084  942.894.628 

 

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng 

cổ đông giao là do sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo của Công ty, sự cố gắng 

phấn đấu của cán bộ công nhân viên của Công ty, nhằm khuyến khích tinh thần của người quản lý 

Công ty và Người lao động tại Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau: 

(*) Đề xuất trích thêm Quỹ Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, 

Ban Điều hành 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch  : 25.833.280.000 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : 31.539.944.944 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch  :   5.706.664.944 đồng 

- Đề xuất trích thêm 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch :  

5.706.664.944 * 5% = 285.333.000 đồng 

(**) Đề xuất trích thêm Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng của người lao động thêm mỗi quỹ 

3% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Trân trọng kính trình./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thọ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  07 / TTr-ĐHĐCĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng 6 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công 

cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 21/06/2018; 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:  

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

 

 Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và các tác động đã làm 

ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm gần đây cũng 

như trong năm xây dựng kế hoạch, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ 

Chí Minh kính báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá tình hình năm 2020: 

1.1 Tình hình chung: 

Với những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong những năm gần 

đây và của năm 2019, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp rất 

nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan, nhưng khó khăn khách quan vẫn là chủ 

yếu. Dự báo năm 2020 công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng 

đô thị, gồm hệ thống chiếu sáng công cộng (chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu) và đèn 

tín hiệu giao thông tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chính, có ý nghĩa quyết định đến kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Bên cạnh đó, từ tháng 01/2020 đại dịch Covid-19 xuất hiện và lan ra toàn cầu, được 

đánh giá sẽ kéo dài đến cuối tháng 5/2020, thậm chí là đến cuối tháng 6/2020 hoặc lâu 

hơn nữa. Theo đánh giá của các chuyên gia: 

“- Với kịch bản đến cuối tháng 6/2020 bệnh dịch sẽ được kiểm soát, và sau quý 2 

thì bệnh dịch được chặn đứng, từ đó nền kinh tế thế giới có thể có thể đi vào hồi phục. 

Nền kinh tế sẽ bắt đầu đi vào tiến trình hồi phục vào quý 3. Tuy nhiên giai đoạn hồi phục 

cũng sẽ rất lâu, ít nhất phải 6 tháng đến 1 năm để trở lại như bình thường. Với kịch bản 

khá lạc quan này, ông Hiếu cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt khoảng 

5%. 

- Với kịch bản thứ hai, đến cuối tháng 6, Việt Nam và thế giới vẫn chưa kiểm soát 

được bệnh dịch thì cả nền kinh tế thế giới và kinh tế sẽ đi vào khủng hoảng. Thậm chí, 

kinh tế Việt Nam có thể đối diện với áp lực tăng trưởng âm, quy mô nền kinh tế của Việt 

Nam có thể dưới 300 tỉ USD. Nếu kịch bản thứ hai xảy ra, ông Hiếu cho rằng các đối 

tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó là người lao động, các hộ kinh doanh và các doanh 
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nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, nếu dịch bệnh cho đến cuối tháng 6 vẫn chưa được kiểm 

soát, tính thanh khoản của các ngân hàng cũng là điều rất đáng lo ngại”. 

Nguồn: [[http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/hau-covid19-kinh-te-viet-

nam-mat-bao-lau-de-hoi-phuc-321510.html]]. 

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong 

lĩnh vực quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín 

hiệu giao thông, … là chuyên ngành điện, điện tử, .... với hầu hết các nguyên nhiên vật 

liệu, phụ trợ, phụ tùng, hay thiết bị đầu vào cho quá trình sản xuất được nhập từ Trung 

Quốc và nước ngoài. Nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với sự khan hiếm của chuỗi 

cung ứng thiết bị, linh kiện điện tử, ... khó khăn nên dự báo sẽ: 

- Tác động đến khối lượng thực hiện (do ảnh hưởng bởi nguồn vật tư cung cấp, quy 

định giãn cách xã hội, …), kéo theo là giảm giá trị thực hiện và doanh thu. 

- Làm tăng chi phí hàng hóa, vật tư, thiết bị sản xuất do sự khan hiếm của chuỗi 

cung ứng thiết bị, linh kiện điện tử, ... đẩy giá thành cấu thành nên hàng hóa, vật tư, thiết 

bị tăng so với năm 2019. Chi phí này chiếm hơn 64% của chi phí thực hiện của năm 

2019. 

Cụ thể của từng chỉ tiêu doanh thu chính như sau: 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu 

sáng công cộng: 

+ Ngay từ cuối tháng 12/2019, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ 

Chí Minh là Chủ sở hữu/Bên giao đặt hàng đã tạm giao đặt hàng công tác quản lý, vận 

hành và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố quý I/2020, theo đó 

địa bàn được giao quản lý của Công ty có sự thay đổi so với thực hiện 2019. Với tỷ lệ địa 

bàn, khối lượng được giao năm 2020 đã giảm khoảng 4% so với năm 2019. Do ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19, giá trị thực hiện đạt được của công tác này trong quý 

I/2020 là 88,66%. 

+ Qua kết quả của công tác đấu thầu, từ nay đến cuối năm 2020 địa bàn được giao 

quản lý là không thay đổi so với quý I/2020. 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông: 

Với tỷ lệ thực hiện/giá trị ký hợp đồng của năm 2019 là khoảng 90%, Công ty đánh 

giá năm 2020, đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông giá trị đạt được sẽ tương ứng xung quanh tỷ lệ này. 

- Đối với lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, …): Năm 2019 đã tiếp tục 

là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với công trình xây lắp và tư vấn thiết 

kế vì tình hình triển khai các dự án, công trình, gói thầu của lĩnh vực chiếu sáng đô thị 

trong năm rất ít, và thường có tính chất tổng thể toàn dự án với rất nhiều các lĩnh vực hạ 

tầng kỹ thuật khác. Do đó, đánh giá lĩnh vực này trong năm 2020 sẽ còn những khó khăn 

nhất định. 

- Đại dịch Covid-19 xuất hiện và lan ra toàn cầu, được đánh giá sẽ kéo dài đến cuối 

tháng 5/2020, thậm chí là đến cuối tháng 6/2020 hoặc lâu hơn nữa. Theo đánh giá của 

Công ty, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng khách quan và các chỉ tiêu 

tài chính đã đề ra sẽ giảm khoảng 14%. 
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Từ nhận định trên, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2020 

như sau: 

1.2 Tình hình năm 2020: 

 a) Thuận lợi: 

- Công ty tiếp tục được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo thành phố, của Công ty 

HFIC trong hoạt động của Công ty. 

- Công ty tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng, chia sẻ và giao thực hiện công 

tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên 2 hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị. Đặc 

biệt là lĩnh vực chiếu sáng công cộng được thực hiện theo phương thức đặt hàng của quý 

I/2020. 

- Công ty chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo để tham gia đấu thầu công tác quản lý, vận 

hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị (03 năm: từ ngày 

01/4/2020 đến 31/3/2023) đạt được với kết quả cao nhất. 

- Sự đoàn kết, đồng tâm, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo trong việc tổ chức, điều 

hành hoạt động Công ty. 

- Sự nỗ lực, phấn đấu, chung sức của toàn thể Người lao động Công ty trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

 b) Khó khăn: 

 Các khó khăn trong năm 2019 chưa được cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết chính 

thức cũng chính là các khó khăn được tiếp nối trong năm 2020, bên cạnh đó đã xuất hiện 

nhiều khó khăn, thách thức khách quan mới, cụ thể: 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu 

sáng công cộng: Theo địa bàn được giao của công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố năm 2020, theo đó khối lượng được giao 

năm 2020 (7.062 tủ điều khiển/8.185 tủ điều khiển, chiếm tỷ lệ 86,3%) đã giảm so với 

thực hiện 2019 (được giao 7.362 tủ điều khiển/ 8.150 tủ điều khiển, chiếm tỷ lệ 90,3%), 

với tỷ lệ 4%. 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông và lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, …): Năm 2019 đã tiếp 

tục là một năm Công ty gặp nhiều khó khăn. Do đó, đánh giá lĩnh vực này trong năm 

2020 sẽ còn những khó khăn nhất định. 

- Với sự tác động làm khan hiếm nguồn vật tư cung cấp, quy định giản cách xã hội, 

…. do đại dịch Covid-19 gây ra đã làm đã ảnh hưởng đến khối lượng, giá trị không thể 

thực hiện của các công tác liên quan, điển hình chỉ riêng của công tác quản lý vận hành, 

duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu sáng công cộng trong quý I/2020 là không thể 

thực hiện hơn 11% khối lượng được giao. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

 Từ nhận định trên, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau: 

 2.1 Mục tiêu tổng quát: 

- Phấn đấu hoàn thành đạt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2020 đề ra. 
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- Đảm bảo chất lượng hoạt động của hệ thống kỹ thuật hạ tầng được giao quản lý, 

góp phần chung vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và an sinh xã hội của 

thành phố. 

- Duy trì thu nhập ổn định và phù hợp trong điều kiện mới cho Người Lao động. 

- Đảm bảo tính chủ động, phù hợp, tính thuyết phục và sự điều phối khối lượng 

hợp lý của công tác duy trì hệ thống.  

- Nâng cao tính năng an toàn điện của hệ thống được giao quản lý và an toàn lao 

động trong công tác. 

- Đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các sản phẩm tư vấn, thiết kế. 

- Luôn quan tâm cải tiến, nâng cấp hệ thống chất lượng quản lý theo ISO 

9001:2015 theo tình hình mới của Công ty. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp với điều kiện mới. 

- Tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa thương hiệu của Công ty.  

- Không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí đối với tài sản và vật tư thiết bị. 

2.2. Các nhiệm vụ thực hiện: 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu 

sáng công cộng:  

+ Đã phấn đấu giữ thị phần, địa bàn của công tác quản lý vận hành duy tu hệ thống 

đèn chiếu sáng công cộng ở mức tối đa.  

+ Tuy nhiên, Công ty dự báo với sự phấn đấu, nỗ lực tối đa thì việc thực hiện của 

công tác này trong năm 2020, theo đánh giá từ đầu năm và tại thời điểm hiện nay là giảm 

khoảng 5% so với thực hiện năm 2019, vì: 

* Giảm khối lượng được giao thực hiện đã trình bày nêu trên (thực tế đã giảm khi 

được giao địa bàn quản lý quý I/2020 và dự kiến giảm khi đấu thầu). 

* và hiện nay tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông: Đảm bảo hoàn thành khối lượng, giá trị năm 2020 tăng trên 10% so với 

thực hiện năm 2019.  

- Đối với lĩnh vực khác: Phấn đấu tăng trên 10% giá trị, sản lượng của lĩnh vực 

khác so với thực hiện năm 2019. Có giải pháp phù hợp về tài chính, hậu mãi, … để tăng 

tính cạnh tranh.  

- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. 

- Đảm bảo hệ thống được giao quản lý luôn hoạt động ổn định từ 98%. 

- Đảm bảo khối lượng thanh toán của công tác quản lý vận hành và duy trì hệ 

thống đúng hạn 100%, của công tác tư vấn, thi công xây lắp đúng hạn đạt trên 70%. 

- Đảm bảo 100% các công trình thi công xây lắp bàn giao đúng các hồ sơ thiết kế, 

hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh, quyết toán theo tiến độ hợp đồng. 

- Về nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, an toàn: 

+ Đảm bảo tính thuyết phục và tính pháp lý của 95% khối lượng đề xuất trong 

công tác duy trì hệ thống. 
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+ Không để xảy ra tai nạn điện và tai nạn lao động. Tăng cường đào tạo kiến thức, 

kỹ năng trong công tác an toàn. 

+ Đảm bảo tính hợp lý, chính xác trên 97% của các sản phẩm tư vấn, thiết kế. 

+ Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tăng cường, nâng cao các ứng dụng công nghệ 

thống tin trong quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị, trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm tạo lợi thế trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

- Về nhiệm vụ tài chính, quản lý tài sản, vật tư thiết bị. 

+ Về nhiệm vụ tài chính: đảm bảo độ chính xác 100%, đảm bảo thực hiện hoàn 

thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

+ Về nhiệm vụ quản lý tài sản, vật tư thiết bị:  

* Các tài sản, vật tư thiết bị được quản lý, đưa vào sử dụng đảm bảo tốt và phát 

huy hiệu quả cao. 

* Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử 

dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động. 

2.3. Các nhóm giải pháp: 

Giải pháp về tổ chức: 

- Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo 

hướng phù hợp với hình thức đấu thầu của công tác duy tu. 

- Xây dựng các giải pháp tăng năng suất lao động nhằm tăng khối lượng thực hiện 

công tác bảo dưỡng thường xuyên bù đắp cho việc giảm đơn giá, định mức của công tác 

quản lý vận hành. 

- Xây dựng các giải pháp, cơ chế phòng ngừa rủi ro trong quy định phạt vi phạm 

Hợp đồng. 

Giải pháp về công nghệ: 

- Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong tổ chức điều 

hành hoạt động nhằm tối ưu hóa dây chuyền công nghệ, khai thác tối đa thế mạnh và 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Đầu tư cơ sở vật chất và năng lực thiết bị xe máy chuyên dùng trong đó ưu tiên 

đầu tư phương tiện thiết yếu phục vụ cho yêu cầu sản xuất nội tại của Công ty và phục vụ 

mục tiêu kinh doanh trong thị trường xây lắp (cho thuê xe, quảng cáo,….). 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và đi đầu trong sử dụng đèn LED, đón đầu xu thế 

chiếu sáng mới – tiết kiệm năng lượng – hiệu quả. 

Giải pháp về chế độ, chính sách: 

- Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu sản lượng về các Xí nghiệp trực thuộc trên cơ sở 

tính toán năng lực thực tế, đặc thù địa bàn, kết quả đấu thầu… tạo điều kiện để Giám đốc 

các Xí nghiệp, Trưởng các đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tìm kiếm công 

trình, tổ chức thực hiện. Có chế độ khen thưởng tương ứng với các đơn vị hoàn thành vượt 

chỉ tiêu, sáng tạo, đồng thời xử lý phù hợp với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các chế độ tài chính, hậu mãi để tăng cường 

năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu tư vấn, xây lắp và quản lý (nếu có). 

- Tiếp tục ứng dụng KPIs (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) trong các lĩnh vực 

hoạt động của Công ty (theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền). 
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2.4 Các chỉ tiêu chính năm 2020: 

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tác động kép khi vừa giảm khối lượng thực hiện của 

công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị 

năm 2020 và khi vừa bị tác động, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến thời 

điểm hiện tại Công ty vẫn xác định xác định phấn đấu, nỗ lực thực hiện tối đa với các chỉ 

tiêu tài chính là giữ nguyên như tại thời điểm xây dựng ngày 27/02/2020 và trình ngày 

28/02/2020, cụ thể như sau: 

         ĐVT: triệu đồng 

Tỷ lệ

Đã trình Điều chỉnh

1 Vốn điều lệ 284.000 284.000 284.000 100,00%

2 Doanh thu 410.471,50 404.000 404.000 98,42%

3 Chi phí 370.880,84 368.042,80 368.042,80 99,23%

4 Lợi nhuận trước thuế 39.590,66 35.957,20 35.957,20 90,82%

Stt Các chỉ tiêu chính
Thực hiện

năm 2019

Kế hoạch năm 2020

  

(Kết quả SXKD 2020 có thể thay đổi do tại thời điểm xây dựng kế hoạch, quỹ lương 

kế hoạch năm 2020 chưa được thông qua và tùy vào kết quả kiểm soát dịch Covid-19). 

Cơ sở để xây dựng, đề xuất kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2020:  

 Về doanh thu:  

 Với những kết quả thực hiện của năm 2019, cho thấy hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty thì công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng 

đô thị, gồm hệ thống chiếu sáng công cộng (chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu) và đèn 

tín hiệu giao thông tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chính của năm 2020. Trong năm 2020, 

Công ty xác định không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được hiệu quả sản 

xuất kinh doanh tối ưu nhất, cụ thể như sau: 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu 

sáng công cộng:  

Trong điều kiện giảm khối lượng được giao nêu trên và bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 mà theo đánh giá của các chuyên gia là “Với kịch bản đến cuối tháng 

6/2020 bệnh dịch sẽ được kiểm soát, và sau quý 2 thì bệnh dịch được chặn đứng, từ đó 

nền kinh tế thế giới có thể có thể đi vào hồi phục. Nền kinh tế sẽ bắt đầu đi vào tiến trình 

hồi phục vào quý 3. Tuy nhiên giai đoạn hồi phục cũng sẽ rất lâu, ít nhất phải 6 tháng 

đến 1 năm để trở lại như bình thường”.  

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tác động kép nêu trên, Công ty xác định xác định phấn 

đấu, nỗ lực và tạm ước tính kết quả thực hiện tối đa (với điều kiện phải rất thuận lợi và 

tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Việt Nam) của năm 2020 là 300.000 triệu đồng 

(giảm khoảng 5% so với thực hiện năm 2019). 

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông: xác định tăng trên 10% so với thực hiện năm 2019.  

- Đối với lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, …): Phấn đấu tăng trên 

10% giá trị, sản lượng của lĩnh vực khác so với thực hiện năm 2019. 

Như vậy, doanh thu năm 2020 dự kiến: 404.000 triệu đồng, cụ thể: 

 



7/7 

 

ĐVT: triệu đồng 

Stt Các chỉ tiêu chính
Thực hiện

năm 2019

Kế hoạch 

năm 2020
Tỷ lệ

1

Công tác quản lý vận hành, duy tu

bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu

sáng công cộng

316.262 300.000 94,86%

2

Công tác quản lý vận hành, duy tu

bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn

tín hiệu giao thông

63.482,00 70.000 110,27%

3
Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư

vấn thiết kế, …)
30.728,00 34.000 110,65%

410.471,50 404.000,00 98,42%Cộng:

 Về chi phí: 

- Về chi phí không lương:  

+ Ngoài các chi phí bắt buộc, tiếp tục phát sinh các chi phí như: chi phí phân bổ 

giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển và phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên 

cơ sở giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa doanh nghiệp; chi phí khấu hao tài sản số định, 

công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần; 

+ Giá nhiên liệu, nguyên-vật liệu, hàng hóa, vật tư, thiết bị … dự báo tăng, vì 

Công ty hoạt động trong ngành điện, điện tử, .... với hầu hết các nguyên nhiên vật liệu, 

phụ trợ, phụ tùng, hay thiết bị đầu vào cho quá trình sản xuất được nhập từ Trung Quốc 

và nước ngoài. Nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cùng với sự khan hiếm của 

chuỗi cung ứng thiết bị, linh kiện điện tử, ... khó khăn, làm tăng giá thành cấu thành nên 

hàng hóa, vật tư, thiết bị … so với năm 2019. Chi phí này chiếm hơn 64% của chi phí 

thực hiện của năm 2019. 

+ Chi phí về chế độ chính sách cho người lao động, …. Công ty vẫn xác định chi 

phí không lương phấn đấu điều hành với tỷ lệ tăng ở mức dưới 2,0% so với thực hiện 

năm 2019, với giá trị 259.000 triệu đồng. 

- Về chi phí lương: Với điều kiện tổng doanh thu giảm, số lao động bình quân tăng 

so với năm 2019, do đó chi phí lương được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân 

thực hiện của năm trước liền kề gắn với năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch ước 

thực hiện, với giá trị là 109.042,8 triệu đồng (số liệu đang trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt). 

Như vậy, tổng chi phí năm 2020 dự kiến là 368.042,8 triệu đồng (tăng 0,74% so 

với tỷ lệ chi phí/doanh thu thực hiện năm 2019). 

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu 

sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thọ 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  08  / TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 29 tháng 06 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị,  

Ban kiểm soát năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

thông qua ngày 21/06/2018; 

 Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về 

lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của 

Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLDĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động– 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. 

 Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau: 

 

STT Nội dung Số lượng Lương Thù lao Tổng cộng 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  432.000.000 345.600.000 777.600.000 

1 
Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách 
1 người 432.000.000  432.000.000 

2 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 
4 người  345.600.000 345.600.000 

 BAN KIỂM SOÁT  432.000.000 172.800.000 604.800.000 

1 
Trưởng Ban Kiểm soát 

chuyên trách 
1 người 432.000.000  432.000.000 

2 
Thành viên Ban Kiểm soát 

không chuyên trách 
2 người  172.800.000 172.800.000 

 TỔNG CỘNG  864.000.000 518.400.000 1.382.400.000 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Đình Thọ 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  09  / TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 29  tháng 06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế  

năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

thông qua ngày 21/06/2018; 

 Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 

như sau: 

 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 2020 

Tỷ lệ Giá trị 

Lợi nhuận sau thuế (LNST)  28.643.200.000 

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang  942.894.628 

Chia cổ tức 
8,4%/Vốn 

điều lệ 
23.856.000.000 

Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, 

Ban Điều hành 
5% LNST 1.432.160.000 

Quỹ khen thưởng 3,5% LNST 1.002.512.000 

Quỹ Phúc lợi 3,5% LNST 1.002.512.000 

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  2.292.910.628 

 

 Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các 

khoảng trích theo nêu trên, HĐQT, BKS, người quản lý và Người lao động sẽ được trích 

thêm khoản thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thọ 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM 
_________________ 

 
Số: 10  /TTr-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng  06 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông 

qua ngày 21/06/2018; 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chuẩn lựa chọn đơn 

vị kiểm toán và hình thức lựa chọn kiểm toán như sau:  

Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán:  

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công 

ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán 

cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020;  

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam; 

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về 

phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;  

Hình thức lựa chọn:  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” theo các tiêu chuẩn nêu trên.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Thị Xuân Liễu 
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