
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Thòi gian tổ chức: 08h00 ngày 17 tháng 07 năm 2013

Địa điểm tổ chức: Hội trưòng Công ty tại Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

STT Nội dung

1
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông

- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết

2
- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

3 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội

4 - Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

5 - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội

6

Trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch KHSXKD 2013;

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

Trình Đại hội:

- Tò' trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

- Tò' trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

- Tò'trình về việc lựa chọn đon vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;

- Tò’ trình quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty;

- Tờ trình về tiếp tục thực hiện Phưong án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông 2012;

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch hội Đồng quản trị kiêm Giám đốc công



ty.

- Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. (Do HĐQT kỳ 
1 đề cử)

7

- Giói thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu 

Ban kiểm phiếu trình Đại hội

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Tổng họp Đon đề cử, úng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà Ban tổ chức đã 
nhận được.

- Thông qua danh sách trích ngang của nhân sự ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát.

8 Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 
2013-2017

9 - Lấy ý kiến đóng góp của cố đông

10 - Biểu quyết thông qua các tờ trình và Báo cáo tại Đại hội

11

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiếm 
soát

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mói ra mắt Đại hội đồng cổ đông

12
- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội

- Tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỎ PH ẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MÔI TRƯỜNGĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2013
THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2013)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trân trọng thông báo và kính mời Quý 
cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị 
Hà Đông, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h00 ngày 17 tháng 07 năm 2013
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, địa chỉ Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2013

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch KHSXKD 2013;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2012, và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua Tờ trình về Chủ tịch hội Đồng quản trị kiêm Giám đốc.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua quỹ thưởng ban quản lý điều hành;
- Tờ trình về tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông 2012;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
- Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Điều kiện tham  dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông tính đến 
ngày đăng ký cuối cùng 24/06/2013 do Trung tâm lưu ký chửng khoán Việt Nam -VSD cung cấp.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:
Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự 
Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ ủy quyền tham dự  
Đại hội gửi kèm) và gửi về trụ sở công ty - số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, 
T.p Hà Nội theo đường bưu điện hoặc fax tới số 84-(4) 33515843 trước 16h00 ngày 15 tháng 07 năm 
2013.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên 
cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội. (Website: http://www.moitnionẹdothi.com, vn/)

Q uý co đông lưu V
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp; Giấy 
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyên dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần.
- Thông báo này thay cho giấy mời (trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời) Mọi 
chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

■ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
* Điện thoại: 84-(4) 33 552070 Fax: 84-ià^335SéàL43.

http://www.moitnion%e1%ba%b9dothi.com


CÔNG TY CỒ PHẦN
MÔI TRƯỜNGĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2013.

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2013.

Kinh í!ui: QUỶ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG
Hội đồng quản trị Công ty cố phần Môi trường đô thị Hà Đông trân trọng thông báo và

kính mời Quý cổ đônơ đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cố
phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 17 tháng 07 năm 2013
2. Địa điếm: Hội trường Công ty, địa chỉ Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
3. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm
4. Điều kiện tham  dự: các cố đông sở hữu cố phần tính đến ngày 24/06/2013
5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đe việc tố chức phiên họp Đại hội đồng cố đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông 
xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫn đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email 
hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngàv 15 tháng 07năm 2013 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Hà đông 
Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, T.p Hà Nội 
Điện thoại: 84-(4) 33 552070 
Fax: 84-(4) 33515843

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty. đề nghị Quý cổ

đêrtg nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
Website: http://www.moitruongdothi.com.vn/
Q uy cố đông lưu V

-  Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
■ Thư mời họp;
■ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
■ Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

-  Việc ủy quyền chỉ đưọ'c thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy
quyền cho người thứ ba.

-  Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
-  Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

■ Công ty cổ phần Môi truủng đô thị Hà Đông
■ Điện thoại: 84-(4) 33 552070 Fax: 84-(4) 33515843.

Trân trọng kính m ời./

http://www.moitruongdothi.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

SỔ:.0íỊ-../2O13/TT- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2Ỉ'tháng !b năm 2013

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số  6O/2OO5/O H I1 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 29/11/2005;
Điền lệ tổ chức và hoạt động Công ty cố phần Môi trường đô thị Hà Đông;
Báo cáo tài chỉnh kiểm toán năm 2012 của Công ty cố phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 
2013 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị 
Hà Đông như sau:

Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và 
T ưvấnU H Y ;
Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban 

Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty 
bao gồm:

■S Báo cáo của Kiểm toán viên;
■S Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
■S Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012;
■S Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
•S Thuyết minh Báo cáo tài chính 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TICH



CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MÔI TRƯỜNGĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:.Jổ$../2013/TT- ĐHĐCĐ 1 , Ỵ
Hà Nội, ngày A  tháng -ịr năm 2013

TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua Phương án phân phổi lợi nhuận năm 2012)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp so 60/2005/QH ỉ  ỉ  do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 29/11/2005;
Điểu lệ tố chức và hoạt động Công ty co phần Môi trường đô thị Hà Đông;
Báo cáo tài chỉnh kiếm toán năm 2012 của Công ty cố phần Môi trường đô thị Hà Đông;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 
2013 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty cổ phần Môi trường đô 
thị Hà Đông như sau:

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền

I Lợi nhuận năm 2012
1 Lơi nhuân trước thuế năm 2012 17.560.599.590
2 Thuế TNDN phải nộp 3:073.105.000
3 Lơi nhuân sau thuế năm 2012 14.487.494.590
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
1 Quỹ đầu tư phát triển 50% LNST 7.243.747.295

2 Quỹ dự phòng tài chính 0
3 Quỹ khen thưởng 10% LNST 1.448.749.459
4 Quỹ phúc lợi 10% LNST 1.448.749.459
5 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành 3% LNST 434.624.838
6 Cổ tức 20% 2.955.500.000

Cổ tức từ vốn Nhà nước được chia 1.585.704.000

Cổ tức cổ đông khác 1.369.796.000

7 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 956.123.539

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân 9.804

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
ỒNG QUẢN TRỊ



Số:.09../2O13/TT- ĐHĐCĐ

CÔNG TY CÓ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày /ị. tháng :"b năm 2013

Căn cử
Luật Doanh nghiệp sổ 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị côno ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2013.

1. Tiêu chí lựa chọn
-  Là Công ty kiểm toán được ủ y  ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tố chức 

phát hành, tổ chức niêm yết;

-  Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

-  Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp;
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký họp đồng với 

công ty kiêm toán
Dựa trên những tiêu trí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa 
chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

-  Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;

-  Công ty TNHH kiểm toán VACO;

-  Công ty TNHH kiểm toán Mỹ.
Dự kiến Công ty lực chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỜI ĐÒNG QUẢN TRỊ

ĐINH VĂN TIẾN



Số:.<f(?../2013/TT- ĐHĐCĐ , 1Hà Nội, ngày A tnáng-Ịr. năm 2013

TỜ TRÌNH
(V/v Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và năm 2013)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 29/11/2005;
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ) thường niên năm 
2012 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ( BKS ) của 
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012
• Dự thảo được ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua: 504 triệu đồng
• Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 504 triệu đồng

Trong đó: Thù lao HĐQT là: 384 triệu đồng 
Thù lao BKS là : 120 triệu đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN M ÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013(đvt: 1000 đ)

STT Chức danh SL Số tháng Mức thù lao/ 
tháng

Tông sô tiên thù 
lao năm 2013

1 Chủ tịch HĐQT 01 12 8.000 96.000

2 Thành viên HĐQT 
điều hành

03 12 6.000 216.000

3 Thành viên HĐQT 
không điều hành

03 12 4.000 144.000

4 Trưởng BKS 01 12 4.000 48.000

5 Thành viên BKS 02 12 3.000 72.000

Tổng dư toán 576.000
Kính trình Đại hội đông cô đông xem xét và tllông qua.

ĐINH VĂN TIỂN



Số:.ỵí/f../2013/TT- ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày Ấ.. tháng .<£7năm 2013

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp sổ 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa X ã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán so 62/2010/QHỈ2 được 
Quốc hội nước Cộng hòa X ã  hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; 
Nghị định 58/2012/NĐ  — CP Quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Chứng 
khoán;
Thông tư 204/2012/TT-BTC Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chímg khoán ra 
công chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty c ổ  phần Môi trieòng Đô thị Hà 
Đông;
Căn cứ vào nhu cầu von thực tế của Công ty c ố  phần Môi trường Đô thị Hà Đông.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 đã thông qua Phương án phát 
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông để tăng vốn từ 
14.777.500.000 đồng lên 26.599.500.000 đồng.

UBND thành phố cũng đã có văn bản số 4697/ƯBND-KT ngày 20 tháng 6 năm 2012 
chấp thuận cho tăng vốn điều lệ tại Công ty.

Do một số lý do khách quan và chủ quan dẫn đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều 
lệ của Công ty bị chậm so với tiến độ dự kiến, về việc này Hội đồng quản trị kính trình đại hội 
cổ đông tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành theo phương án đã được đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M/tLQLĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH VĂN TIẾN



CÔNG TY CÔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG Độc lập - T ự  d o -  Hạnh phúc

Số: Ầ l .  /2013/TT- ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày À . thảng năm 2013

TỜ TRÌNH
(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty)

Từ năm 2009 đến nay Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông hoạt động theo 

mô hình Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty. Kể từ khi hoạt động theo mô 

hình Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty đã thể hiện tốt tính tập chung và 

sát sao trong công tác điều hành Công ty. Với tính tập chung lãnh đạo và sự sát sao trong 

công tác điều hành đã góp một phần lớn vào sự ổn định, phát triển chung của Công ty 

trong thời gian qua.
Để đảm bảo lãnh đạo tập chung và ổn định Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2013 xem xét và thông qua về vấn đề kiêm nhiệm chức danh Giám đốc 

và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ

ĐINH VĂN TIÉN



Số:.<i3../2013/TT- ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày<£ thảng-f^nũm 2013

CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MÔI TRƯỜNGĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG Độc lập -  Tự do Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
(V/v Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty)

Căn cứ
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật chứng khoán sổ 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bể sung 
một so điều của Luật chứng khoán;

Thông tư 121/2012/TT — BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản 
trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Đ iều  lệ Tổ chức và hoạ t động của C ông ty cổ  p h ầ n  M ôi trư ờng  đô thị H à Đông.

_ Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 
ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông 
tư số 121/2012/TT -  BTC ngày 26/7/2012 và tình hình thực tiễn của Công ty. Dự thảo 
điều lệ đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua {Dự thảo Điều lệ đã được công bố 
trên Website của Công ty)

Kính trinh Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ỦTICH



CÔNG TY CỒ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Sổ : Ạìị. ../2013/TT - ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày .ữL tháng rỊr.. năm 2013

Căn cứ:

♦> Luật Doanh nghiệp số  60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngàv 29/11/2005;

♦> Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường 
Đô thị Hà Đông có thời hạn 5 năm (từ năm 2007 - đến năm 2012) kết thúc vào kỳ Đại hội 
cổ đông thường niên năm 2012;

Theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xin kính trình đại hội phê duyệt:
1. M iễn nhiệm  thành  v iên  H ội đồng quản trị (H Đ Q T) và  thành viên B an kiểm  soát 

(BKS) Công ty vì đã hết nhiệm kỳ (2007-2012) theo danh sách cụ thể như sau:
Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử thành viên HĐQT và 

thảnh viên BKS nhiệm kỳ mới và Thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm bàn giao xong 
công việc cho Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới theo quy định của Pháp luật.

2. Để tiếp tục kiểm soát quá trình hoạt động của công ty theo quy định của pháp 
luật, K ính đề nghị đại hội tiến  hành  bầu thành viên H Đ Q T, BK S nhiệm  kỳ m ới (2013- 

2018) với nội dung:
2.1. Số lượng thành viên HĐQT đề nghị như sau

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: bảy (07) thành viên.
2.2. So lượng thành viên BKS đề nghị như sau

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: ba (03) thành viên.
2.3. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 đên 2018 (do HĐQT vầ 

BKS đương nhiệm đề cử)
*4 Hội đồng quản trị

1. Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Đình Mạnh - Thành viên HĐQT điều hành
3. Bà Vũ Thị Mai - Thành viên HĐQT điều hành
4. Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT điều hành



5. Bà Lê Thị Minh Hương

6. Ông Nguyễn Viết Bính

7. Bà Nguyễn Thị Bích Nga 

4- Ban kiêm soát

1. Bà Lê Thị Bích Hồng

2. Bà Trần Thị Hạnh

3. Ông Lê Văn Phong

Thành viên HĐQT không điều hành 

Thành viên HĐQT không điều hành 

Thành viên HĐQT không điều hành

Trưởng BKS 

Thành viên BKS 

Thành viên BKS

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. 
Xin trân trọng cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

Hà Nội, n g à y .... th á n g .....năm 2013

TỜ  TRÌNH

(V/v: Thông qua thưởng của Ban quản lý điều hành)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp sổ 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Điều ỉệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty cổ phần Môi trirờng đô thị Hà 

Đông;

Căn cứ điều 6 về việc trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty nhà nước 

thực hiện theo quy định tại mục b khoản 3 Điều 27 Nghị định so 09/2009/ND-CP;

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị công ty đã luôn chủ động, nhạy bén trong 

việc điều hành sản xuất kinh doanh, lãnh đạo chỉ đạo công ty hoàn thành thắng lợi mọi 

nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế của Công ty đề ra, đảm bảo việc làm và thu 

nhập cho người lao động, góp phần tăng lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông, là động lực 

thúc đẩy tập thể lao động công ty làm việc hiệu quả, chất lượng, tạo ra kết quả khả quan.

Tổng doanh thu : Năm 2012 là: 170.017.452.021 đ,

Tăng so với năm 2011 là 36,3%.

Lợi nhuận sau thuê\ Năm 2012 là: 14.487.494.590 đ.

Tăng so với năm 2011 là 48,7 %.
Cổ tức được chia dự kiến năm 2012 là 20%. Thu nhập của người lao động ngày 

càng được cải thiện.
Từ kết quả nêu trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, Công ty 

không những bảo toàn vốn mà còn phát triển vốn, tạo đà cho những năm tiếp theo.



Trên cơ sở đó và đối chiếu các văn bản Nhà nước quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông 

qua tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị 

Hà Đông là: 434.624.838 đ (3% LNST)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
lủ  TỊCH

ĐINH VĂN TIÉN



CÔNG TY CỔ PHẦN

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà đông, ngày tháng 6 năm 2013.

BAO CAO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIEM s o á t  n ă m  2012 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM v ụ  NĂM 2013.

I/ TỔNG KẾT HOAT ĐỎNG NĂM 2012:

1. Cơ Cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:
Ban Kiểm soát Công ty CP MTĐT Hà đông được thành lập tháng 9 năm 2007 

gồm 3 thành viên. Trong đó:
- Trưởng ban: Bà: Trần Thị Hạnh - Phó phòng HC-QT, làm việc

kiêm nhiệm.
- Thành viên: Ong: Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tài vụ, làm việc

kiêm nhiệm.
- Thành viên: Bà: Đỗ Thị Thắng - Đội trưởng đội Môi trường số

4, làm việc kiêm nhiệm.
Đánh giá những thuận lợi, khó-khăn trong hoạt động của Ban:
* Thuận lợi:
- Các thành viên Ban kiểm soát là các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, có 

kinh nghiệm thực tế. Có Quy chế hoạt động để phục vụ công việc của Ban cũng 
được ban hành đầy đủ và đúng quy định, đồng thời việc thông tin liên lạc giữa các 
thành viên trong Ban, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 
được duy trì thường xuyên.

- Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban GĐ Công ty 
tạo mọi điều kiện thuận lợi.

* Khó khăn:
- Do tính chất kiêm nhiệm, tất cả các thành viên của Ban Kiểm soát đều bận 

với công tác chuyên môn do vậy nhiều khi rất khó khăn cho Ban trong việc sắp xếp 
thời gian phù hợp.

2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012:
a. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong quẩn lý, điều hành Công ty năm 2012:
* Hoạt động của HĐQT:
HĐQT Công ty gồm 5 thành viên đều làm việc kiêm nhiệm. Trong quá trình 

hoạt động của HĐQT đã duy trì chế độ họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức 
tập trung thống nhất để ra Nghị quyết và quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề 
thuộc thẩm quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, 
thảo luận những vấn đề của Công ty, đặc biệt là công tác tổ chức, nhân sự và đẩy



mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm nhằm thực hiện tốt nhất 
kế hoạch của Đại hội cổ đông đề ra.

Năm 2012 HĐQT đã tổ chức họp tập trung 13 phiên, ban hành 12 Nghị quyết, 
thông qua các biên bản làm việc.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với 
Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

* Hoạt động của Ban Giám đốc:
Năm 2012 Ban giám đốc đã chủ động thường xuyên đề xuất, kiến nghị và báo 

cáo HĐQT các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định 
của HĐQT, nắm bắt nhanh chóng các vấn đề vướng mắc, tồn tại cần xử lý hoặc xin 
chủ trương xử lý trong việc thực hiện các công việc điều hành Công ty.

Mặt khác theo phân cấp của mình, Ban giám đốc đã xây dựng các quy chế và 
ban hành các văn bản để bổ sung cho việc quản lý và điều hành Công ty như: Chế 
độ lương, thưởng, công tác phí, quản lý và sử dụng các loại tài liệu, soạn thảo và 
quản lý các hợp đồng kinh tế.

Ban giám đốc cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách 
nhiệm trong từng lĩnh vực cụ thể. Định kỳ ngày 15 hàng tháng tổ chức họp giao ban 
để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp 
theo của từng phòng ban, các đội sản xuất chuyên nghành.

Nhìn chung, Ban giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ và thẩm quyền. Hoạt động của Ban giám đốc đúng nguyên tắc, nhiệt tình và 
hiệu quả.

b. Việc thực hiện các chế  độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty.

Tổng vốn điều lệ của Công ty là 14.777.500.000 đồng. Trong đó:
- Vốn nhà nước: 7.928.520.000 đồng.
- Vốn các cổ đông: 6.848.980.000 đổng.
Năm 2012 tổng số vốn của các cổ đông vẫn được bảo toàn.
- Điều hành vốn có hiệu quả và đúng quy định.
c. Việc thực hiện k ế  hoạch SXKD nấm 2012:
- Sau khi có hồ sơ đặt hàng của UBND quận Hà Đông, Công ty đã chủ động ký 

Hợp đồng với Ban QLDA Mỗ Lao để triển khai kế hoạch SXKD.
- Căn cứ vào hợp đồng SXKD Ban Giám đốc công ty đã lập kế hoạch phân kỳ 

khối lượng thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng đầu năm để triển khai nhiệm vụ cụ thể.
- Công ty đã ký hợp đồng giao kế hoạch SXKD đến từng đội sản xuất, thường 

xuyên nghiên cún thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật, tăng cường khoán quản cho 
từng tổ đội sản xuất nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo 
của từng phòng ban, tổ đội.

Nhìn chung quá trình điều hành rất tốt, đạt kế hoạch giao.
d. Thẩm định báo cáo tài chính:
* Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2012:

Khoản mục Thực hiện (đồng)
Vốn điều lệ: 14.777.500.000



Tổng doanh thu: 170.017.452.021
Lợi nhuận trước thuế: 17.560.599.590
Lợi nhuận sau thuế: 14.478.494.590
Cổ tức được chia (dự kiến): 2.955.500.000
Thuế và các khoản phải 
nộp Nhà nước:

3.555.429.506

Trong đó thuế thu nhập 
doanh nghiệp:

3.073.105.000

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 (Báo cáo tài 
chính đã được Công ty TNHH tư vấn thuế - kế toán & kiểm toán Việt Nam thẩm định):

T P 1  _  2 __là i sán:

Chỉ tiêu Sô tiền (đồng)
I. Tài sản ngắn hạn: 78.963.438.420
1. Tiền 12.405.108.116
2. Các khoản phải thu ngắn hạn 64.831.166.309
3. Các tài sản ngắn hạn khác 1.227.931.037
II. Tài sản dài hạn: 19.371.720.417
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 19.147.545.417

Tổng tài sản 98.335.158.837
Nguồn vốn:

Chỉ tiêu Sô tiền (đồng)
I. Nợ phải trả 67.292.529.960
1. Nợ ngắn hạn 67.292.529.960
2. Nợ dài hạn 0
II. Nguồn vốn 31.042.628.877
1. Vốn chủ sở hữu 31.006.818.260
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác 35.810.617

Cộng 98.335.158.837
e. Công tác quản lý tài chính:
- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính 

theo quy định hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của 

Công ty: Công ty đang áp dụng phương pháp chứng từ ghi sổ, sổ sách kế toán và 
báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành của 
Công ty.



- Về quản lý tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê 
TSCĐ, CCLĐ tại thời điểm Oh ngày ngày 1/1 /20] 3, đã lập so TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ 
sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê 
khai và nộp đầy đủ các loại thuế có liên quan.

f. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện chế độ với người lao động:
* Về Tổ chức:
Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty gồm: HĐQT, BKS, Ban giám đốc, 6 

phòng ban chức năng và 9 đội sản xuất chuyên nghành: Phòng HC-QT, phòng Tổ 
chức LĐTL, Phòng Tài vụ, Phòng Kinh doanh, Ban QLDA, phòng TTMT, 5 đội 
Môi trường, đội Xe vận chuyển, đội qlý VH - NT, đội Thoát nước đô thị, đội Điện 
CSCC.

Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban nghiệp vụ, 
các đội sản xuất được thực hiện theo đúng nghành nghề, điều lệ tổ chức và hoạt 
động Công ty, Luật Doanh nghiệp.

Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng 
quy định.

* Về Lao động - tiền lương:
- Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2012 là 663 

người, toàn bộ số lao động này đã được ký hợp đồng lao động đầy đủ theo quy định 
của Luật lao động hiện hành. Năm 2012 số lao động tăng 10,6% so với năm 2011.

Việc tuyển dụng lao động cũng dựa trên cơ sở mở rộng địa bàn làm công tác 
thu gom, xử lý VSMT.

- Tiền lương: Hiện Công ty đang áp dụng chế độ trả lương theo sản phẩm.
Việc trả lương cho người lao động đã được Công ty thực hiện theo quy định

hiện hành {trả lương theo kết quả khoán sản phẩm).
Công ty có một Hội đồng xét nâng bậc lương, thực hiện đúng quy chế của 

Công ty và theo thang bảng lương của Nghị định 205/CP.
* Về sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng trợ cấp mất việc làm 

và quyên lọi khác của người lao động:
Trong năm 2012, Công ty đã sử dụng: 940.295.000 đồng từ nguồn Quỹ phúc 

lợi, việc sử dụng này được Công ty thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
Ui PHƯƠNG HƯỚNG, NHIÊM v u  NĂM 2013:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 
Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2013 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của 
HĐQT, Ban GĐ Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn 
trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tinh hình tài chính, SXKD, 
đầu tư XDCB, các phương án phát triển, các công tác quản lý về tổ chức, lao động, 
tiền lương, thưởng, các chế độ khác liên quan đến Công ty và tập thể người lao 
động.



- Định kỳ hàng tháng, quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kê toán và các tài liệu 
khác của Công ty, hoặc bất thương của người có thẩm quyền được quy định tại Điều 
lệ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty.
- Xem xét các ý kiến của CBCNVC-LĐ và phản hồi của HĐQT Công ty.
- Kết hợp với Công ty tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực để 

cùng tháo gỡ, giải quyết.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban GĐ và các phòng ban, đội sx 

trong Công ty.
Tĩĩ. KẾT LUÂN VẢ KIẾN NGHI:

Sau 6 năm chuyển sang mô hình Công ty cổ phần nhìn chung đã đạt được kết 
quả tốt về các mặt tổ chức, nhân sự, tài chính và kế hoạch SXKD dịch vụ.

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong các 
lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị Công ty một số việc 
như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông và bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 
2013-2018.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao năng lực để phục 
vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 cũng như để phục vụ cho 
đấu thầu các sản phẩm dịch vụ công ích các năm tiếp theo.

- Cần chú trọng trong công tác đào tạo nhân sự cho các vị trí quan trọng để đáp 
ứng được yêu cầu công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn.

- Cử cán bộ nguồn tham gia các lớp lý luận chính trị, chuyên môn để nâng cao 
trình độ mọi mặt góp phần quản lý điều hành tốt công việc được giao.

T/M. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN

Nơi nhân:
- Đại hội cổ đông.
- HĐQT, Ban GĐ C.Ty CP MTĐT HĐ
- Ban KS C.Ty CP MTĐT HĐ

-LưuV T Trần Thị Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẨN 

MỒI TRƯỜNG ĐỔ THI HẢ ĐỒNG

Số:..tì../BC-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc
Hù Đông, ngày 2 thúng 7 năm 2013

BÁO CÁO
TỔNG KẾT SXKD NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2013

A. PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  NĂM 2012

I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  NẢM 2012:

Công ty CP MTĐT Hà Đông là một doanh nghiêp chuyên cung cấp các dịch 
vụ công ích trên địa bàn Hà Đông gồm 17 phường, diện tích gần 50 krrr. Công ty
hiện có gần 700 Cán bộ CNVC-LĐ được biên chế thành 5 phòng ban nghiệp vụ và 9
đội sản xuất chuyên ngành, gần 30 đầu phương tiện.

Phát huy truyền thống nhiều năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực:

- Duy trì VSMT trên địa bàn .
- Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng.
- Duy trì toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị.
- Duy trì hệ thống cây xanh thảm cỏ.
- Quản lý nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn quận.

Năm 2012 kinh tế toàn cầu suy thoái, tình hình kinh tế  trong nước cũng gặp 
nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về việc kìm chế lạm 
phát ổn định kinh tế vĩ mô, kèm theo hạn chế cho vay tín dụng dãn đến kết quả đã 
làm cho hàng nghìn doanh nghiệp bị phá sản, hàng hóa tồn kho lớn, nợ nần chồng 
chất... Đối với hoạt động của Công ty c ổ  phần cũng không tránh khỏi những khó 
khăn đó. Mặc dù cuối năm 2011 Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch đặt hàng 
năm 2012, song do khó khăn về vốn, UBND Quận mới tạm giao dự toán theo đơn giá 
6750 bằng 80% giá trị đặt hàng của năm 2012. Công ty luôn trong tình trạng thiếu 
vốn hoạt động, phải vay ngân hàng, thậm chí vay cá nhân để hoạt động sản xuất kinh 
doanh, phấn đấu đảm bảo tiền lương cho người lao động.

Mặt khác năm 2012 Công ty khó khăn do ƯBND quận chưa thanh toán cho công 
ty khoản tiền quyết toán năm 2012 là 25,5 tỷ đồng, làm cho khó khăn của công ty ngày 
càng chồng chất vì thiếu vốn sản xuất kinh doanh, đồng thời ký thêm hợp đồng dịch 
vụ đối với Ban hạ tầng - sở xây dựng về việc duy trì các nhiệm vụ công ích trên 
tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài, giá trị kinh tế không phải là lớn song khối lượng 
hồ sơ tăng lên đáng kể. Là năm đầu tiên có hai chủ đầu tư là UBND Quận Hà Đông
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và Ban quản lý hạ tầng đô thị-SỞ xây dựng. Khối lượng công việc tăng, chịu sự giám 
sát và quản lý của 02 đon vị nên gặp khó khăn trong thủ tục thanh quyết toán với 
các chủ đầu tư hàng tháng, hàng quý. Chất lượng dịch vụ môi trường ngày càng đòi 
hỏi cao, sự cạnh tranh trong tìm kiếm cồng ăn việc làm ngày càng khốc liệt, việc 
đảm bảo công ăn việc làm ổn định luôn là thách thức lớn đối với lãnh đạo Công ty.

Do xác định được những khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012 Đảng 
uỷ đã chỉ đạo HĐQT - BGĐ công ty, chủ động xây dựng kế hoạch, từ khâu đặt hàng 
đến khâu tổ chức thực hiện và nghiệm thu thanh toán. Tăng cường công tác khoán 
quản, điều chỉnh tổ chức lao động sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giao quyền 
chủ động cho các phòng ban, đội sán xuất bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động 
thực hiện. Thường xuyên thông qua báo cáo giao ban hàng tuần, hàng tháng nhằm 
điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Mặc dù năm 2012 là một năm đầy khó khăn đối với nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh của công ty song với sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng uỷ, sự cố gắng 
của HĐQT - BGĐ công ty và gần 700 CBCNVC - LĐ, đồng thời được sự quan tâm 
của UBND Thành Phố, các Sở ban ngành, UBND Quận, và các phường trên địa bàn 
Quận đã tạo điều kiện cho công ty hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh năm 2012 với hiệu quả cao nhất Cụ thể thông qua một số chỉ tiêu 
chủ yếu sau:

TT Các chí tiêu ĐVT

Thực
hiện
nãm
2011

Thực
hiện
năm
2012

Tỷ lệ 
2012 
tăng 

so với 
2011

I Sản phẩm chủ yếu

1 Duy trì vs đường phô ban ngày bằng thủ công Km 30.172 34.531 114%

2 Quét thu gom rác hè đường bằng thủ công Ha 36.159 44.509 123%

3 Duy trì ngõ xóm bằng thủ công Km 78.194 76.479 98%

4 Thu gom rác thải sinh hoạt Tấn 78.473 84.081 107%

5 Khối lượng bùn cống nạo vét Tấn 16.647 14.609 88%

II Tổng doanh thu Triệu đồng 124.738 170.017 136%

1 Doanh thuDVCI Triệu đồng 106.442 152.519 143%

2 Doanh thu khác Triệu đồng 18.296 17.498 96%

III Thu phí vệ sinh Triệu đồng 8.835 9.653 109%
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IV Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 9.745 14.487 148%

V Lao động bình quân Người 590 660 112%

VI Lương bình quân Người 5.000 5.500 110%

VII Cổ tức chia cho các cổ đông Năm 20% 20% 100%

II - CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 như đã báo 
cáo, Công ty CP MTĐT Hà Đông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như sau.,

1. Thực hiện tốt quy chê dân chủ ở doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm Đảng ủy đã chỉ đạo HĐQT, BGĐ Công ty cùng ban BCH 
công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đại hội cổ đông nhằm phát huy 
trí tuệ tập thể, thông qua phương án SXKD, phương án tiền lương, tiền thưởng, tiền 
cổ tức thông qua quy chế sử dụng các quỹ; tạo sự đồng thuận cao từ lãnh đạo công ty 
đến từng người lao động, dẫn đến đạt hiệu quả cao và an toàn trong SXKD.

Trên cơ sở đạt được từ thành quả SXKD, phấn đấu hoàn thành cao nhất kết 
quả SXKD hàng năm Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty luôn quan tâm chăm lo đến 
đời sống vật chất và tinh thẩn cho người lao động, tổ chức cho 100% CBCNVC -LĐ 
được đi thăm quan nghỉ mát, luôn đảm bảo công ăn việc làm ổn định, đời sống ngày 
càng được nâng cao, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện 
đầy đủ. Ngoài ra hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người 
lao động, tập huấn về an toàn lao động, cấp phát Bảo hộ lao động đầy đủ, duy trì 
tặng quà sinh nhật hàng tháng, nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào thi đua do thành 
phố, quận và công ty phát động.

2. Các phòng ban, tổ đội sản xuất đã có nhiều cô gắng quyết tâm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào kết quả SXKD năm 2012.

2.1. Các phòng ban nghiệp vụ văn phòng Công ty.

Trên cơ sở hồ sơ đặt hàng đã ký, các phòng ban đã tham mưu tốt cho lãnh đạo 
công ty về việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch SXKD đến từng tổ đội sản 
xuất, hoàn tất nhanh các nghiệm thu thanh quyết toán tạo điều kiện cố gắng đảm bảo 
nguồn tài chính đáp ứng- được nhu cầu vật tư kỹ thuật, tiền lương, tiền thưởng cho 
người lao động, thường xuyên tham gia cùng các tổ đội kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ 
khó khăn trong công tác SXKD cũng như hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán, 
giúp các đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức quản lý lao động, quan tâm đến chế độ chính sách của người lao 
động, quản lý tốt cơ sở vật chất của công ty, phục vụ công tác hành chính đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ công ty giao.
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2.2. Các đội vệ sinh môi trường.
Là lực lượng chiếm đa số cán bộ CNVC-LĐ của Công ty, luôn là đơn vị chủ 

lực trong nhiệm vụ chung của công ty. Thường xuyên làm việc 3 ca, việc quét dọn vệ 
sinh được đảm bảo, không để rác tồn đọng, đặc biệt công tác phục vụ trong nhũng 
ngày lễ lớn, tết nguyên đán được tăng cường, làm cho quận Hà Đông ngày càng sạch 
đẹp, thái độ phục vụ đã được nâng cao, có ý thức trách nhiệm hơn, được nhân dân 
ghi nhận, nhất là từ khi được phân cấp tính chủ động tăng lên. Ngoài ra năm 2012 
các đội VSMT còn hoàn thành khối lượng thu phí vượt kế hoạch đề ra, đạt trên 9 tỷ 
đồng. Đó cũng là nguồn thu đáng kể góp phần vào việc giải quyết khó khăn do thiếu 
vốn SXKD của Công ty.

2.3. Đội hoa cây xanh, quản trang.

Xác định nhiệm vụ của đội hoa là làm cho đô thị xanh hơn, đẹp hơn. Đường 
phố luôn có hoa tươi, đội đã có rất nhiều cố gắng mặc dù công việc tăng nhiều, chất 
lượng yêu cầu rất cao.

Năm 2012 Đội hoa cây xanh đã tập trung chăm sóc vườn hoa cây xanh, dải 
phân cách, tăng cường trồng hoa tươi, trên toàn địa bàn được giao đặc biệt phục vụ 
những ngày lễ lớn, nhất là tết nguyên đán, làm cho quận Hà Đông đẹp đẽ rực rỡ hơn 
rắt nhiều, được nhân dân ghi nhận.

Ngoài ra đội còn phục vụ tốt 2 nghĩa trang liệt sỹ, một nghĩa trang nhân dân. 
Tăng cường cảnh quan phục vụ tốt cho các hoạt động, viếng nghĩa trang liệt sỹ của 
lãnh đạo Quận. Quy hoạch, tổ chức tốt việc mai cải táng tại nghĩa trang nhân dân, 
thái độ phục vụ tốt, không còn tình trạng sách nhiễu đối với các gia đình thân nhân 
người quá cố.

2.4. Đội thoát nước đô thị.

Căn cứ vào kế hoạch đặt hàng để chủ động xây dựng kế hoạch cùng với ban 
quản lý Mộ Lao. Thực hiện tốt công tác nạo vét, duy trì dòng chảy, không để tình 
trạng úng lụt cục bộ trên địa bàn. Thường xuyên thay thế các tấm đan sập, gãy, đảm 
bảo an toàn giao thông, chủ động ứng trực trong những ngày mưa lớn, quản lý tốt các 
trạm bơm, sẵn sàng trực khi có lệnh. Mặc dù Quận đang trong quá trình đô thị hóa 
rất cao, song đội luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, hàng năm đã hoàn thành khối 
lượng bùn cống nạo vét theo hồ sơ đặt hàng.

2.5. Đội chiếu sáng đô thị

Khối lượng quản lý của đội chiếu sáng đô thị tăng lên nhanh chóng, rất nhiều 
khu đô thị mới được đưa vào sử dụng. Đội đã có nhiều cố gắng tăng cường công tác 
quản lý, thay thế, sửa chữa thường xuyên, góp phần vào việc duy trì tốt hệ thống 
chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đội là một trong các đơn vị quản lý lao động hiệu quả, an toàn, góp phần vào 
thành tích chung của Công ty.

2.6. Đội vận chuyển
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Quản lý gần như toàn bộ tài sản của công ty, công tác vận hành liên tục 365
ngày không nghỉ. Đội chủ động trong công tác vận chuyển rác, phục vụ cho tất cả
các hoạt động của Công ty, không để rác tồn đọng, kể cả ngày tết khối lượng tăng 
gấp 2 lần ngày thường, đội cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giúp 
các đơn vị tổ đội khác hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù công việc rất lớn nhưng đội luôn đảm bảo từ khâu vận hành, sửa chữa, 
đặc biệt an toàn khi tham gia giao thông. Trong năm không để xảy ra TNGT trong 
quá trình làm việc.

2.7. Phòng Thanh Tra môi trường

Là bộ phận mới được thành lập cũng đã có cố gắng nhiều trong công việc, 
nâng cao năng lực quản lý của phòng luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 
lãnh đạo công ty giao. Thường xuyên theo dõi đôn đốc các bộ phận sản xuất thực 
hiện tốt các quy định của công ty trong quá trình tổ chức sản xuất từ thời gian đến 
chất lượng, để lãnh đạo công ty có biện pháp sử lý, tạo điều kiện cho các tổ đội hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình, phòng cũng đóng góp vào công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân, các cơ quan đơn vị chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường 
trên địa bàn, góp phần vào thành tích chung của công ty.

3. Hoạt động của các đoàn thể chính trị:

- Đối với tổ chức Đảng: Đảng bộ công ty gồm có 11 chi bộ và 120 đảng viên 
đượ phân bổ đều trên các phòng ban, tổ đội. Là một đội ngũ tiên phong đi đầu trong 
mọi lĩnh vực, hàng năm Luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Đối với tổ chức công đoàn: Công đoàn công ty đã phối hợp với Ban Giám 
Đốc thực hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo việc làm, tiền lương, tiền thưởng và các 
chế độ chính sách cho người lao động. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, 
cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân. Các bộ phận duy trì sinh nhật cho 
cán bộ công nhân viên và người lao động, tuyên truyền vận động CBCNV - LĐ 
hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người 
nghèo, trợ cấp cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn... Hàng năm luôn được liên 
đoàn lao động cấp trên khen thưởng.

- Đối vói Đoàn thanh niên: Hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản HCM đã 
phối hợp cùng với Công đoàn hoạt động tốt phong trào thể dục thể thao văn hoá văn 
nghệ giao lun với các đơn vị khác trên địa bàn. Tham gia hoạt động vào các trương 
trình do quận đoàn tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng môi trường quận Hà 
Đông.

- Đối với hội cựu chiến binh: Hội cựu chiến binh của công ty hàng năm vẫn 
kết hợp với công đoàn thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các phong trào do hội 
CCB cấp trên phát động góp phần thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình có 
cong với cách mạng.

4. Công tác thi đua khen thưởng

Tổ chức tốt các phong trào thi đua như phong trào thi đua thực hiện các chỉ 
tiêu kế hoạch năm, các phong trào thi đua ngắn ngày chào mừng các ngày lễ, tết lớn

5



trong năm, đặc biệt là phong trào " học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh". Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ.

Từ các phong trào thi đua năm 2012 đã thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch. Đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao năm sau cao hơn năm 
trước. Năm 2012, nhiều tập thể, cá nhân được quận khen thưởng. Từ đó tạo khí thế 
hăng say lao động trong CB CNVC-LĐ, yên tâm công tác và yêu nghề hơn, góp phần 
hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của công ty.

Tóm lại:
Trong bối cảnh nền kinh tế  cả nước nói chung còn nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với sự nỗ lực 
không ngừng của tập thể lãnh đạo cùng với gần 700 cán bộ CNVC-LĐ công ty đã 
đoàn kết, thống nhất tìm ra các giải pháp, chủ động vượt khó, giữ ổn định hoạt động 
sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo việc làm 
và thu nhập ổn định cho người lao động. Ban lãnh đạo đã luôn bám sát, chỉ đạo quyết 
liệt trên mọi lĩnh vực hoạt động của công ty, mạnh dạn tái cấu trúc bộ máy hoạt 
động, sử dụng lao động hợp lý, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Kết quả là: 
Doanh thu năm 2012 đạt 170 tỷ đồng, tăng 37% so với thực hiện năm 2011. Thu nộp 
ngân sách đạt 13,4 tỷ đồng, tăng 0,8% so với thực hiện năm 2011. Bảo toàn và phát 
triển vốn. Đời sống cán bộ CNVC-LĐ ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân 
5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2011.

PHẨN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  SẢN XUÂT KINH DOANH NĂM 2013

Công ty xác định năm 2013 vẫn là 1 năm tiếp tục gặp khó khăn do tình hình 
kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục suy thoái , các nguồn thu từ thành phố của 
quận giảm mạnh do SXKD, do bất động sản đóng băng, trì trệ với những dự đoán 
trên Đảng uỷ HĐQT - BGĐ công ty luôn phải xác định năm 2013 công ty sẽ gặp rất 
nhiều khó khăn về kinh phí, việc giao dự toán đặt hàng thấp, khả năng cạnh tranh 
trên địa bàn quận ngày càng gay gắt có nguy cơ điạ bàn phục vụ sẽ bị mất từng phần. 
Tiền ngân sách thanh toán chậm thậm chí tiền nợ quyết toán năm 2012 hàng chục tỷ 
đồng cũng không có khả năng thanh toán ngay, áp lực việc làm, áp lực về tài chính 
phục vụ sản xuất, thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động gặp rất 
nhiều khó khăn. Dự báo năm 2013 thành phố tiếp tục yêu cầu chi 10% quả thật là 
quá nhiều khó khăn phải vượt qua trong năm 2013. Đảng uỷ đã lãnh đạo chỉ đạo 
HĐQT - BGĐ tuyên truyền vận động hơn 700 CBCNVC trong công ty nâng cao tinh 
thần trách nhiệm quyết tâm gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của công ty ra sức lao 
động sản xuất với kết quả chất lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
mà công ty đề ra. Quyết tâm giữ vũng địa bàn, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng 
cao năng xuất lao động, mở rộng các hoạt động bổ sung cho những thiếu hụt do ngân 
sách thành phố và quận còn gặp khó khăn, tạo thêm nguồn thu đảm bảo ổn định việc
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làm, nâng cao đời sống cho người lao động. Để hoàn thành nhiệm vụ, tập thể cán bộ 
CNVC-LĐ cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, giải pháp như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Doanh thu : 180 tỷ đồng

Trong đó: - Dịch vụ công ích: 170 tỷ đồng.

- Doanh thu khác: 10 tỷ đồng

2. Thu nộp đối úng ngân sách: 12 tỷ đồng.

3. Đảm bảo 100% cán bộ CNVC-LĐ có đủ việc làm ổn định, lương bình quân 
đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

4. Bảo toàn và phát triển vốn, phấn đấu trả cổ tức cho các cổ đông đúng thời 
hạn, đạt từ 20% /năm  trở lên.

5. Chất lượng dịch vụ công ích không ngừng được nâng cao, không để rác thải 
tồn đọng, góp phần đảm bảo môi trường Hà Đông luôn " sáng - xanh - sạch - đẹp

6. Các đoàn thể chính trị giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Công ty đạt 
danh hiệu cơ quan văn hóa.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: o
Để thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu nêu trên, Công ty cần tập trung 

hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức tốt Đại hội cổ đông để quyết định các phương án lớn về sản 
kinh doanh năm 2013 và thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm 
cao năng lực kinh doanh.

2. Tổ chức tốt hội nghị người lao động từ tổ, đội sản xuất đến toàn Công ty. 
Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để từng công nhân 
phát huy quyền tham gia đóng góp xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

3. Tăng cường đầu tư phương tiện máy móc thiết bị chuyên dùng để nâng cao 
năng lực và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

4.Tăng cường tìm kiếm địa bàn, mở rộng thêm một số ngành nghề tạo công ăn 
việc làm để nâng cao đời sống cán bộ CNV-LĐ

5. Không ngừng đổi mới công tác quản lý và điều hành sản xuất. Tiếp tục sắp 
xếp lại các đội sản xuất, bố trí phân công lao động họp lý và ổn định lao động lâu dài 
phù hợp với mô hình của Công ty.

6. Phát động và tổ chức, duy trì phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch SXKD năm và các đợt thi đua ngắn ngày, có cơ chế khen thưởng cụ thể đối 
với những lao động có cố gắng đạt được nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Từ 
đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, đặc biệt là việc chấp 
hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
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7. Hàng năm xây dựng, bổ sung quy chế trả lương phù hợp với tình hình thực 
tế của Công ty. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động; tạo cho 
người lao động phấn khởi, yên tâm công tác. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nâng 
cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả như 
: Tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT, Tổ chức sinh nhật tặng quà cho 
các đoàn viên CĐ, đi tham quan, nghỉ mát, có chính sách trợ cấp khó khăn cho 
CBCNV.... Vận động, tuyên truyền cán bộ CNVC-LĐ thực hiện tốt các chính sách 
của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty.

8. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng, tham gia 
đầy đủ hoạt động các phong trào thi đua do cấp trên phát động, tất cả các đoàn thể 
đạt danh hiệu " vững mạnh xuất sắc Công ty đ ạ t" cơ quan văn hóa".

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng 
thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Công ty CP MTĐT Hà Đông. Mặc dù còn rất 
nhiều khó khăn, nhưng phát huy truyền thống tốt đẹp, tập thể lãnh đạo và cán bộ 
CNVC-LĐ trong toàn Công ty thống nhất ý chí, đoàn kết quyết tâm phấn đấu thực 
hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Nơi nhận:
- HĐQT, Ban GĐ
- Các đội sx
- Trưởng các phòng ban
- Lưu VT
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HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CPMTĐT HÀ ĐÔNG Đỏc lâp - tư do - hanh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO KẾT QỦA CÔNG TÁC CỦA HĐQT 

Năm 2012 và phương hướng thực hiện năm 2013

Kính thưa Đại hội:

Năm 2012, tình hình kinh tế  Thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn và diễn biến phức tạp, nó đã tác động không nhỏ và ảnh hưởng đến hoạt động 
SXKD của Công ty. Song HĐQT luôn đoàn kết và nỗ lực phấn đấu nêu cao vai trò 
lãnh đạo của mình đưa ra nhiều các giải pháp đúng đắn, từng bước mang tính đột phá 
mang lại kết quả cao trong SXKD, HĐQT luôn chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt kế 
hoạch SXKD trong năm 2012. Bên cạnh đó HĐQT tranh thủ sự chỉ đạo của Thành 
phố và các Sở ban nghành của TP và quận Hà Đông để nắm bắt kịp thời các chủ 
trương, chính sách mới, cơ chế mới để áp dụng và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo Ban giám đốc duy trì hàng tháng họp giao ban để nắm bắt tiến độ và 
chất lượng s x  KD, có định hướng, có kế hoạch chỉ đạo kịp thời. Hoạt động công tác 
của HĐQT đều tuân thủ và thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. 
HĐQT thường xuyên giám sát, đôn đốc tạo điều kiện để Ban giám đốc điều hành tổ 
chức thực thi Nghị quyết của HĐQT đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tổ 
chức, ổn định SXKD . Sau một năm hoạt động công tác của HĐQT Công ty cổ phần 
Môi trường đô thị Hà Đông,TM/ HĐQT tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết 
quả công tác của Hội đổng quản trị năm 2012 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 như

L KẾT QUẢ THƯC HIỂN NHĨẺM v u  CÁC LĨNH v ư c  CÔNG TẮC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2012

Năm 2012 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông 
gồm 5 thành viên:

2. Lãnh đạo điều hành công tác tổ chức.

Hiện nay công ty có 700 cán bộ CNVC-LĐ được biên chế thành 9 đội sản 
xuất, 4 phòng ban nghiệp vụ và Phòng thanh tra môi trường.

Để không ngừng nâng cao năng lực quản lý và trình độ mọi mặt cho đội ngũ 
cán bộ chủ chốt. HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tạo mọi điều kiện cho cán bộ quản

- Ông Đinh Văn Tiến

- Bà Vũ Thị Viễn

- Ông Bùi Đình Mạnh

- Bà Vũ Thị Mai

- Bà Lê Thị Minh Hương

Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đổng quản trị. 

Thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Hội đồng quản trị.



lý được đi học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, giao 
thêm nhiệm vụ quyền hạn cho lãnh đạo các Phòng ban, tổ đội s x  để chủ động điều 
hành công việc.

Theo yêu cầu nhiệm vụ, HĐQT đã bổ nhiệm thêm 1 Phó GĐ, 1 Kế toán 
Trưởng, chỉ đạo Ban giám đốc bổ nhiệm 1 Trưởng Phòng KD, Bổ nhiệm 3 phó 
phòng nghiệp vụ. Điều động một số cán bộ giữa các bộ phận.Thành lập mới phòng 
Tổ chức - LĐTL, bổ sung thêm lực lượng cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cho các 
phòng ban nghiệp vụ.

3. Về công tác xây dựng và ban hành các Nghị quyết.

Năm 2012 là một năm gặp nhiều khó khăn do cơ chế chính sách mới liên quan 
đến nhiệm vụ SXKD của Công ty. Để tổ chức điều hành chỉ đạo SXKD được kịp thời, 
đạt hiệu quả cao, HĐQT đã tiến hành họp 12 phiên và ban hành được 12 Nghị quyết.

Kết quả các Nghị quyết của HĐQT đã vạch định đưa ra các chiến lược phát 
triển SXKD, ngắn hạn, dài hạn đúng mục tiêu, đúng định hướng, đưa ra được các kế 
hoạch, trung hạn, dài hạn nhằm phát triển SXKD mang lại hiệu quả cao và bền vững 
trong s x  như: Chỉ đạo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp 
với cơ chế mới, kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, xây dựng hồ sơ 
đặt hàng năm 2012, tăng cường mua sắm các phương tiện chuyên dùng phục vụ cho 
sx , mở rộng địa bàn làm VSMT ở một số cơ quan đơn vị và các khu Chung cư trên 
địa bàn quận, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ VSMT, hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh tế năm 2012 và những năm tiếp theo, tạo đà để xây dựng Công ty ổn định phát 
triển một cách bền vững.

4. Về công tác triển khai Kế hoạch SXKD.

Trên cơ sở các chỉ tiêu KH năm 2012 đã được thông qua Đại hội cổ đông, 
HĐQT luôn chủ động giám sát và đưa ra các chủ trương, các biện pháp để điều hành 
Ban giám đốc; xây dựng hồ sơ đặt hàng, xây dựng các chỉ tiêu định mức và cơ chế 
khoán quản cho các Đội sx , giao khoán thu phí VSMT, xây dựng các kế hoạch tổ 
chức triển khai nhiệm vụ cho từng đơn vị tổ đội theo từng tháng/quí/ năm và từng 
thời điểm yêu cầu của nhiệm vụ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch/năm.Chỉ đạo Ban 
giám đốc thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ để HĐQT chủ động điều 
hành được kịp thời, nhằm mang lại hiệu quả cao và đúng kế hoạch đề ra.

5. Về kết quả công tác chỉ đạo SXKD.

Năm 2012 hoạt động SXKD của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, song lãnh 
đạo công ty đã tranh thủ được sự quan tâm của UBND Thành phố, các sở ban ngành 
của thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của quận uỷ, UBND quận Hà Đông, Công ty đã 
kết hợp chặt chẽ với Ban BQL Mỗ lao, UBND các phường đã thực hiện thắng lợi kế 
hoạch SXKD năm 2012.

Do có sự tác động thay đổi về cơ chế chính sách, về chất lượng phục vụ VSMT 
trên địa bàn quận, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các nhiệm vụ 
mang tính cấp bách như: Tăng cường nâng cao năng lực quản lý điều hành trong 
SXKD, tăng cường mua sắm thêm trang thiết bị máy móc, từng bước thay đổi cơ chế 
khoán quản và tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng lao động...

Bên cạnh đó HĐQT luôn chủ động quan hệ học tập với các đơn vị bạn trong 
công tác quản lý, trong lĩnh vực hoạt động môi trường để tiếp tục rút kinh nghiệm 
trong công tác quản lý điều hành tại công ty. Phấn đấu trong một thời gian ngắn



Công ty sẽ đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, 
có trình độ, có nghiệp vụ cao.

Kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với các mặt SXKD của Công 
ty năm 2012 đạt được như sau:

1. Tổng doanh thu năm 2012 : 170 tỷ đồng, đạt 136% so với năm 2011.

Trong đó: Doanh thu dịch vụ công ích: 150 tỷ đồng, đạt 143% so với năm
2011.

2. Thu khác: 20 tỷ đồng

3. Công tác thu phí v s  : 9,6 tỷ đồng, đạt 103,1 % so với năm 2011.

4. Lợi nhuận sau thuế: 14,4 tỷ đồng, đạt 148,% so với năm 2011.

5. Chia cổ tức cho các cổ đông dự kiến; 20%/năm, đạt 100% so với năm 2011.

6. Lương thu nhập bình quân: 5.500.000đ/người/tháng đạt 120% so với năm
2011 .

7. Bảo toàn và phát triển vốn để phục vụ cho SXKD.

n  . MUC TIÊU NHIÊM v u  CỦA HĐOT TRONG NĂM 2013

1. HĐQT xác định năm 2013 là năm tình hình kinh tế TG và trong nước tiếp 
tục khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn năm 2012. Nhà nước tiếp tục điều khiển 
lạm phát ổn định KT vĩ mô để đảm bảo an ninh XH.

Các nguồn thu của Ngân sách không đảm bảo, kinh phí sẽ rất khó khăn. Nhà 
nước yêu cầu giảm chi năm 2012, chác chắn đây là những khó khăn ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, kế hoạch đặt hàng giảm, nghiệm thu khắt 
khe, kinh phí thanh toán chậm, thậm chí kinh phí cấp trên nợ chưa thanh toán của 
năm 2012 là 25 tỷ đồng. Từ những khó khăn này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điều hành 
SXKD trong năm 2013, nguồn tài chính phục vụ cho s x , thanh toán tiền lương, tiền 
thưởng cho CN sẽ rất khó đảm bảo. Lường trước được những khó khăn này, HĐQT 
sẽ phải có kế hoạch chỉ đạo sâu sát, đồng bộ đối với Ban giám đốc Công ty đã ra 
được các phương án ngắn hạn, dài hạn, tập trung chỉ đạo các tổ đội sx , nâng cao 
hiệu quả, năng xuất lao động để có năng lực cạnh tranh trên thị trường, mở rộng 
thêm ngành nghề đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động trong 
những giai đoạn kho khăn này.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là năm 2012, 
HĐQT tiếp tục chỉ đạo đưa ra những biện pháp hữu hiệu để điều hành Ban giám đốc 
thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu lớn sau đây:

2. Mục tiêu Kê hoạch SXKD thực hiện năm 2013.

1 .Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng.

-Trong đó dịch vụ công ích: 170 tỷ. 

10 tỷ. 

15 tỷ.

- Doanh thu khác :

2. Lợi nhuân sau thuế:

3.Thu nhập bình quân phấn đấu :

4 .Tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông:
6,0 triệu đồng/ người/ tháng 

20%/năm



5. Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghịêp.

6. Chỉ đạo Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2013. ( Bầu HĐQT và Ban KS
m ớ i )

7. Tiến hành thành công phát hành tăng vốn điều lệ công ty

Trên đây là Báo cáo kết quả điều hành của HĐQT đối với các hoạt động của 
Công ty năm 2012 và phương hướng triển khai các nhiệm vụ SXKD năm 2013 của 
HĐQT Công ty CPMTĐT Hà Đông.

Xỉn trân trọng báo cáo trước Đại hội cổ đông.


