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MN THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Tên giao dịch TAP

Tên viết tắt TAP

Tên Tiếng Anh TAN AN PUBLIC SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu TAP

Vốn điều lệ 14.167.000.000 đồng 

Trụ sở chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Điện thoại (0272) 3826 127 

Fax (0272) 3838 900

Email congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn

Website www.tapuco.com

Giấy CNĐKDN số 11100209487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An 
đăng ký lần đầu ngày 03/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 
6 ngày 30/11/2020
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2006 2009 2015 2016 2019 2020 2021

27/11/2006: Công ty 

Công trình Đô thị Tân 

An được chuyển đổi 

thành Công ty TNHH 

MTV Công trình Đô 

Thị Tân An theo 

quyết định số 2875/

QĐ- UBND của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh 

Long An với số vốn 

điều lệ hoạt động 

là 14.167.000.000 

đồng.

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đô 

thị Tân An theo quyết định số 

513/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An 

về việc phê duyệt phương án chuyển 

đổi Công ty TNHH MTV Công trình Đô 

thị Tân An thành công ty cổ phần. Công 

ty chính thức hoạt động dưới hình thức 

Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 1100209487 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An 

cấp, đăng ký lần đầu 03/11/2009 thay 

đổi lần thứ 04 ngày 25 tháng 3 năm 

2015.

Công ty chính thức trở thành Công ty đại 

chúng (thông qua văn bản số 7660/UB-

CK-QLPH ngày 10 tháng 12 năm 2015 của 

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước). Tính đến 

năm 2015, Công ty đã đầu tư mua sắm 03 

xe ép rác, 01 xe tải ben, mở cửa hàng kinh 

doanh hoa kiểng, xây dựng vườn ươm cây, 

nhà hội trường, sửa chữa nhà để xe. Ngoài 

các hạng mục trên Công ty còn đầu tư mua 

sắm các thiết bị văn phòng, xe rác đẩy tay,… 

và trang trí đường phố phục vụ các sự kiện 

quan trọng và các ngày lễ tết.

 Ban Lãnh đạo và toàn thể cán 

bộ nhân viên Công ty vẫn tiếp 

tục hoàn thiện các chỉ tiêu mà 

ĐHĐCĐ đã đề ra và phát huy 

những thành tựu đã đạt được, 

tập trung phát triển mảng kinh 

doanh chính, mang lại nguồn thu 

ổn định cho Công ty và đảm bảo 

thu nhập cho người lao động.

Ngày 19/05/2020, Uỷ 

Ban Nhân dân tỉnh 

Long An ban hành 

Công văn số 2844/ 

UBND-KTTC về việc 

tạm dừng thoái vốn 5 

công ty cổ phần trong 

đó có Công ty Cổ 

phần Đô thị Tân An. 

Căn cứ theo Quyết định 

1232/ QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 

danh mục doanh nghiệp có 

vốn nhà nước thực hiện thoái 

vốn giai đoạn 2017-2020. 

Thực hiện theo chủ trương 

đó, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Long An đang tiến hành thủ 

tục thoái vốn tại TAP, tỉ lệ 

60% vốn điều lệ tương ứng 

với 850.020 cổ phần.

Ngày 30/08/2016: 

CTCP Đô thị Tân 

An được HNX 

chấp thuận đăng 

ký giao dịch trên 

sàn UPCOM. Ngày 

07/09/2016: Hơn 

1,41 triệu cổ phiếu 

TAP của CTCP Đô 

thị Tân An chính 

thức giao dịch trên 

thị trường UPCOM.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN

MO
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MP
NGÀNH NGHỀ VÀ 
ĐỊA BÀN KINH DOANH

Thành phố Tân An và các huyện lân cận trực 

thuộc Tỉnh Long An

Địa bàn kinh doanhNgành nghề kinh doanh

Hoạt động dịch vụ
 »  Thực hiện công tác quét dọn vệ sinh công cộng, thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt.

 »  Quản lý hệ thống thoát nước đô thị, nghĩa địa

 »  Quản lý và thi công xây dựng công viên, cây xanh

 »  Quản lý và thi công hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

 »  Xây lắp dân dụng và xây dựng cơ sở hạ tầng

 »  Kinh doanh hoa kiểng và cây xanh các loại.

 »  Chăm sóc cây cảnh, sân vườn

 »   Sửa chữa xe chuyên dùng

 »  Kinh doanh xăng dầu

Thi công xây lắp 
 »  Trồng cây xanh, cỏ công viên và đường phố

 »  Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng

 »  Hệ thống thoát nước đô thị

 »  San lắp dân dụng và xây dựng cơ sở hạ tầng
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊMQ

 PHÒNG
KẾ TOÁN - TÀI VỤ

                       PHÒNG 
      TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

 PHÒNG 
        KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH

 PHÒNG
KIỂM TRA & KHAI THÁC                                                                                                                                        

NGUỒN THU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM SOÁT

    ĐỘI VỆ SINH ĐỘI VẬN CHUYỂN ĐỘI CHIẾU SÁNG
     ĐỘI DỊCH VỤ 

ĐÔ THỊ
         CỬA HÀNG 
         XĂNG DẦU

         CỬA HÀNG 
         HOA KIỂNG

Công ty con. Công ty liên kết: không có
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MR ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu phát triển bền vững
 » Duy trì vị thế công ty là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ công ích tại địa bàn tỉnh 

Long An.

 » Nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng, thu hút khách hàng tiềm năng, duy trì chăm sóc khách 

hàng trung thành.

 » Tập trung tối đa mọi nguồn lực vào tiến trình đô thị hóa. 

 » Đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Các chiến lược trung và dài hạn
 » Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng chuyên môn hóa, tăng hiệu quả hoạt 

động. Chú trọng công tác tìm kiếm nhân lực cùng với đào tạo, thông qua đó, bố trí, sắp đặt 

nhân sự vào các vị trí công việc của tổ chức. 

 » Đảm bảo quá trình khai thác và phát huy năng lực làm việc của người lao động một cách tối đa 

nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.

 » Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới 

và thu hút nguồn vốn đầu tư vào công ty.

 » Từng bước thay đổi, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhanh chóng áp dụng 

công nghệ thông tin vào các hoạt động điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng.

 » Việc thực hiện tốt công tác xây dựng và duy trì vẻ mỹ quan đô thị của tỉnh Long An, không chỉ là 

trách nhiệm của công ty mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo phát 

triển bền vững. Từng bước mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh đến các huyện và các tỉnh lân 

cận.

 » Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn của cán bộ công nhân 

viên.

 » Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời về vật chất, sức khỏe và tinh thần.

 » Hằng năm công ty luôn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động “Đền 

ơn đáp nghĩa, Ủng hộ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai”, để góp phần giúp 

đỡ và cải thiện đời sống người dân trong lúc khó khăn.

Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình   chính 
liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty
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CÁC RỦI RO ĐẶC THÙ 
CÁC RỦI ROMS

               RỦI RO KINH TẾ
Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn 

và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, 

trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy 

thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của 

các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực 

của dịch Covid-19. Cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của 

Covid-19, tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng 

trưởng bất ngờ, với tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 

2021 đạt 2,58%. 

Sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam sẽ là yếu tố quan 

trọng để phát triển ngành dịch vụ công ích của Công 

ty Cổ phần Đô thị Tân An. Khi kinh tế phục hồi và phát 

triển, nhu cầu tiêu thụ và xử lý chất thải tăng, thì khối 

lượng công việc về vệ sinh môi trường, quản lý, vận 

hành hệ thống công cộng cũng sẽ tăng theo. Từ đó, tạo 

đà tăng trưởng thuận lợi cho TAP trong việc cung cấp 

các dịch vụ công ích và xử lý chất thải môi trường cho 

người dân tại các khu vực trực thuộc tỉnh Long An. Ban 

lãnh đạo Công ty sẽ chủ động theo dõi biến động về 

dịch Covid-19 và các yếu tố vĩ mô khác để đưa ra các 

phương án kịp thời cho Công ty, duy trì được mục tiêu 

đã đề ra cũng như giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn kinh 

tế phục hồi hậu Covid-19. 

             RỦI RO PHÁP LUẬT
Công ty luôn ý thức làm chủ, tôn trọng, chấp hành 

pháp luật khi thực hiện các công việc sản xuất kinh 

doanh tại Việt Nam. Mọi văn bản quy phạm pháp 

luật sửa đổi đều ảnh hưởng tới quá trình hoạt động 

của Công ty. Với vai trò là một doanh nghiệp hoạt 

động trong nền kinh tế và giao dịch trên sàn UpCom, 

SPWC chịu sự giám sát của Luật Chứng Khoán, 

Luật Doanh Nghiệp, hay Luật Thuế và các văn bản, 

thông tư có liên quan. Đặc biệt, Luật Chứng Khoán 

và Luật Doanh Nghiệp cùng có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2021, góp phần nâng cao tính chặt chẽ 

của hành lang pháp lý tại Việt Nam, đảm bảo sự 

thống nhất trong công tác quản lý doanh nghiệp. 

Đây sẽ là một thử thách đối với Công ty, đòi hỏi ban 

lãnh đạo công ty phải thích nghi kịp thời với các thay 

đổi trong văn bản pháp luật được sửa đổi, đảm bảo 

Công ty hoạt động phù hợp với hệ thống pháp luật 

hiện hành.

Lĩnh vực Dịch vụ công ích

Hoạt động kinh doanh chính yếu của Công ty là cung 

ứng dịch vụ vệ sinh cho cơ quan, đơn vị, cộng đồng và 

khu dân cư, thu gom và xử lý rác thải, sửa chữa hệ thống 

công trình vệ sinh và thoát nước công cộng, nên chịu 

ảnh hưởng nhiều từ thời tiết, đặc biệt là vào mùa mưa, 

khả năng bị ngập lụt cao gây khó khăn cho hoạt động vệ 

sinh, cũng như là tiến độ làm việc của Công ty. Ngoài ra, 

trong quá trình xử lý rác thải, cải tạo môi trường cần đến 

nhiều đội ngũ lao động, điều này sẽ không tránh khỏi việc 

người lao động phải tiếp xúc với các chất thải độc hại, 

ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự an toàn của người 

lao động.

VÌ vậy đòi hỏi Công ty phải luôn đầu tư vào trang thiết bị, 

trang bị cho người lao động những công cụ đảm bảo sức 

khỏe, nhằm duy trì sự phát triển bền vững cho xã hội.  

Tuy nhiên, mức giá dịch vụ của Công ty phải tuân theo 

các quy định về định mức đơn giá dịch vụ công ích do 

UBND tỉnh Long An ban hành, nên doanh nghiệp không 

thể chủ động về giá thành dịch vụ của mình. Để hạn chế 

rủi ro này, hằng năm Ban lãnh đạo Công ty luôn liên tục 

phối hợp với UBND tỉnh để điều chỉnh mực giá dịch vụ 

hằng năm phù hợp với giá vốn hàng bán và nỗ lực cố 

gắng đề ra giải pháp tiết giảm hợp lý giá cả của các yếu 

tố đầu vào và hoạch định chiến lược phát triển hằng năm 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Hiện tại, phần lớn lượng xăng dầu của thị trường 

Việt Nam đến từ nguồn cung nhập khẩu, do đó các 

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam 

phụ thuộc lớn vào tình hình xăng dầu trên thế giới. 

Tình hình dịch bệnh và nguồn cung  toàn cầu vẫn 

bị thắt chặt cũng tác động đáng kể đến giá dầu thế 

giới, cụ thể trong tháng 10/2021 giá dầu thô Brent 

đã tăng lên 86,43 USD/thùng, đây là mức cao nhất 

kể từ tháng 10/2018 và tăng khoảng 20% so với 

đầu tháng 9. Trong năm 2021, Tập đoàn Xăng dầu 

Việt Nam đã điều chỉnh 4 lần giá bán xăng dầu, 

khiến cho hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì ổn 

định nguồn cung và giá bán sản phẩm. Gần đây, 

lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Công ty đang 

chịu sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn, 

nhỏ trong và ngoài địa bàn tỉnh Long An. Vì vậy, 

công ty đã chuẩn bị kế hoạch trong ngắn hạn, đưa 

ra các giải pháp cụ thể để tăng mức độ cạnh tranh 

ngành nhằm duy trì vị thế của công ty.

 Lĩnh vực Xăng dầu
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               RỦI RO CẠNH TRANH

Trong những năm gần đây, Nhà nước đang có những khuyến 

nghị tư nhân tham gia đầu tư vào dịch vụ công thông qua 

hình thức đấu thầu và giảm phương thức đặt hàng để tăng 

tính cạnh tranh cho thị trường. Do đó, đây sẽ là thách thức 

không hề nhỏ đối với Công ty để duy trì được vị thế và mở 

rộng thị phần trong tương lai khi thị trường ngày càng trở nên 

gay gắt hơn. Để tăng cường sức cạnh tranh trong thị trường 

dịch vụ công, ban lãnh đạo Công ty cần phải nâng cao năng 

lực, trình độ, cải tiến thiết bị dụng cụ để có thể củng cố khả 

năng đấu thầu đối với các công trình quy mô lớn cũng như 

mở rộng các hoạt động, sản xuất kinh doanh nhằm tạo thêm 

nhiều nguồn thu nhập khác.

               RỦI RO KHÁC

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, Công ty còn phải đối 

mặt với những tình huống mang tính bất khả kháng khác ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như thiên tai, 

hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường,... Đây là những rủi ro hiếm 

khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh. Chính vì thế, Công ty đã chủ động thực hiện các 

biện pháp bảo hộ an toàn trong lao động; an toàn về Phòng 

cháy chữa cháy và mua bảo hiểm tất cả tài sản, con người 

của Công ty.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của CSH

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã 

hội của công ty
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STT Doanh thu thuần Năm 2020 Năm 2021 % Năm 2021/ Năm 2020

1 Danh thu và Dịch vụ công ích 31.681 31.266 98,7%

2 Doanh thu kinh doanh xăng dầu 29.148 30.720 105,4%

3 Danh thu sửa chữa thường
 xuyên cầu đường 440 2.393 543,9%

4 Doanh thu phí rác sinh hoạt 17.422 17.957 103%

5 Khác 5.292 3.298 62,3%

Tổng cộng 83.983 85.637 -

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong năm

Năm 2021, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăndo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cũng như là các đợt giãn 

cách xã hội, nhưng Ban Giám đốc đã đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn để duy trì SXKD ổn định, việc làm và 

thu nhập người lao động được bảo đảm.

Công ty triển khai quyết liệt công tác thu tiền rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Tân An trong tình hình Covid 

diễn biến khó lường, ký hợp đồng và điều chỉnh giá thu đối với các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp. Trong năm 

2021, Công ty đã thu cho ngân sách thành phố Tân An được 17,957 tỷ đồng (tương đương năm 2020 là 17,422 tỷ 

đồng). Công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển rác bảo đảm tốt, không để rác tồn đọng đã góp phần thực hiện tốt 

công tác vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị.

Công ty đã vận chuyển được 36.136  tấn rác (bình quân 99 tấn rác/ngày), thấp hơn năm 2020 là 2.211 tấn rác. 

Ngoài ra, Công ty được giao tiếp tục thực hiện dự án Phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn Phường 3 từ tháng 

01 đến tháng 06 đạt kết quả tốt với khối lượng 412,2 tấn rác được phân loại theo quy định (131,8 tấn rác hữu cơ 

và 280,4 tấn rác còn lại-tái chế). Qua tổng kết một năm thực hiện, UBND Tỉnh, UBND Thành phố, các sở ngành 

và Ban Quản lý dự án đánh giá cao kết quả đạt được của dự án và đang tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nguồn 

trong năm 2022.

Đơn vị: Triệu đồng

MN

Năm 2021

35,8%
36,5%

20,9%

2,8%

Năm 2020

34,7%

37,7%

20,7%

6,3%

3,9%

0,5%

Dịch vụ công ích Kinh doanh xăng dầu

Sửa chữa cầu đường KhácThu phí rác sinh hoạt 
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TỔ CHỨC NHÂN SỰMO

         Danh sách Ban điều hành

         Lý lịch thành viên Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Thị Hồng Vy Thành viên HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc 132.990 9,39%

2 Nguyễn Minh Nhựt Thành viên HĐQT kiêm Phó 
Giám đốc 1.200 0,08%

4 Phan Thanh Nhàn Thành viên HĐQT kiêm kế 
toán trưởng - -

10/1984 - 09/198 Kế toán tại Phòng Tài chính Thị xã Tân An - 
Long An                                  

Bà: Nguyễn Thị Hồng Vy 10/1989 - 12/1989 Kế toán tại  Văn phòng UBND thị xã Tân An - 
Long An

TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 01/1990 - 09/2004 Kế toán tại Công ty Công trình Đô thị Tân An

Ngày sinh 1964 10/2004 - 09/2006 Kế toán trưởng tại Công ty Công trình Đô thị 
Tân An

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 10/2006 - 10/2009 Phó Giám đốc tại Công ty Công trình Đô thị Tân 
An

Số cổ phần sở hữu 132.990 cổ phần, tỷ                      
                                 lệ  9,93% 11/2019 - 10/2015 Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần Đô thị Tân 

An

11/2015 - nay  Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT tại Công ty 
cổ phần Đô thị Tân An

Ông Nguyễn Minh Nhựt 04/2005 - 05/2006 Cán bộ kỹ thuật tại Sở Công nghiệp Tỉnh Long 
An

TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc 06/2006 - 09/2008 Cán bộ kỹ thuật tại Công ty TNHH MTV Công 
trình Đô thị Tân An

Ngày sinh 1977 10/2008 - 10/2009 Phó Phòng Kế hoạch kỹ thuật tại Công ty 
TNHH MTV Công trình Đô thị Tân An

Trình độ chuyên môn Đại học SPKT 11/2009 - 12/2011 Phó Phòng Kế hoạch kỹ thuật tại Công ty Công 
trình Đô thị Tân An

Số cổ phần sở hữu 1.200 cổ phần, tỷ lệ 
                                 0,08% 01/2012 - 03/2014  Trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật tại Công ty 

Công trình Đô thị Tân An

04/2014 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc tại Công 
ty Cổ phần Đô thị Tân An

Quá trình công tác
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Số lượng người lao động

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

I Theo trình độ 132 100%

1 Trên đại học, Đại học 17 12,90%

2 Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 7 5,30%

3 Công nhân kỹ thuật 16 12,10%

4 Lao động phổ thông 92 69,70%

II Theo tính chất hợp đồng lao động 132 100%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 1 0,76%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm - -

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 131 99,24%

III Theo giới tính 132 100%

1 Nam 94 71%

2 Nữ 38 29%

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động bình 
quân (người) 178 171 144 132

Thu nhập bình quân (đồng/người/
tháng) 9.000.000 9.800.000 9.800.000 8.800.000

Thu nhập bình quân

Chính sách nhân sự
Được xem là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển của một doanh nghiệp, Chính sách 

nhân sự của một công ty có tác động rất lớn nên Ban lãnh đạo công ty luôn để tâm và theo dõi để kịp 

thời điều chỉnh các chính sách tốt nhất cho người lao động yên tâm làm việc. Thực hiện việc tái cơ cấu 

lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Doanh nghiệp để đảm bảo tính 

chuyên nghiệp và hiệu quả.

Môi trường công việc, lương, thưởng, phúc lợi và 
đãi ngộ
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ công ích, đa số người 

lao động sẽ làm việc ở ngoài trời hơn là trong văn phòng làm việc. Hiểu 

được tính chất công việc làm việc trong môi trường khắc nghiệt phải 

đối mặt với các yếu tố thời tiết ảnh hưởng như nắng, mưa, gió, bão,… 

Công ty đã trang bị đầy đủ các vật dụng bảo hộ trong lao động cho 

người lao động nhằm tạo một môi trường có mức độ an toàn cao nhất 

cho nhân viên. Đồng thời xây dựng các nguyên tắc an toàn lao động để 

hạn chế rủi ro trong lao động. Chủ trương về chính sách phúc lợi của 

Công ty luôn rõ ràng, minh bạch và thưởng xứng đáng, nhằm khuyến 

khích tinh thần làm việc của người lao động, từ đó tăng năng suất và lợi 

nhuận cho Công ty. Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp 

với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động 

được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà Nước, phù hợp 

với trình độ, năng lực và công việc của từng người..Về đào tạo 
Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc 
biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
và hệ thống quản lý chất lượng. Việc 
đào tạo được tiến hành nội bộ và đào 
tạo bên ngoài. Các chương trình đào 
tạo chú trọng vào nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và 
nhận thức của cán bộ công nhân viên 
về quản lý sản xuất kinh doanh, an 
toàn lao động và an toàn vệ sinh khi 
sản xuất nước,...từ đó nâng cao năng 
suất lao động và chất lượng sản phẩm 
đầu ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ cũng được chú trọng về chiều sâu.
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MP  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2020

Năm 
2021

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 2,83 3,28

- Hệ số thanh toán nhanh: Lần 2,62 3,08

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 26,91 24,50 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 36,82 32,45

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 31,22 43,77

- Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,26 2,42

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,79 3,8

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 9,00 12,4

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân  
(ROA) % 6,29 9,22

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh/Doanh thu thuần % 3,26 4,67

Các chỉ tiêu chính yếu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn phản ánh mối quan hệ 
của tổng nợ với tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Như 
đã phân tích ở trên, nợ ngắn hạn giảm mạnh kéo 
theo sự giảm sút của các chỉ tiêu về cơ cấu vốn. Năm 
2021, chỉ tiêu nợ trên tổng tài sản đạt mức 24,50% 
và nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 32,45%. Cơ cấu vốn 
của TAP giảm so với năm 202, nguyên nhân đến từ 
việc khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn giảm mạnh 
do công ty thanh toán các khoản nợ từ nhà cung 
cấp. Do tổng tài sản của Công ty cũng tăng nhẹ hơn 
2% so với cùng năm trước và khoản giảm từ khoản 
nợ của công ty do đó nhìn chung chỉ tiêu cơ cấu vốn 
của doanh nghiệp dịch chuyển theo hướng giảm tỷ 
trọng nợ phải trả trên Tổng tài sản.

Vốn chủ sở hữu của Công ty giảm 11,8%, lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối năm nay có sự chuyển 
biến tích cực hơn năm trước tăng gần 39% do công 
ty đã duy trì hoạt động tốt trong quá trình giãn cách 
xã hội. Chính vì vậy hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 
giảm 11,8%.

26,91

2,83

2020 

2020 

2021 

2021 

36,82
32,45

24,50

2,62
3,08

3,28

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều tăng so với năm 

2020. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh 

toán nhanh tăng từ 2,83 lên 3,28 lần và 2,62 lên 3,08 lần 

tương ứng. Chỉ số được cải thiện nhờ việc doanh nghiệp 

hơn 25% nợ ngắn hạn, trong khi đó tài sản ngắn hạn lại 

tăng 9,4% đạt giá trị 26.807 triệu đồng. Nguyên nhân chính 

do tài sản ngắn hạn tăng,trong đó khoản phải thu từ Phòng 

Quản lý Đô thị Thành phố Tân An và các khách hàng khác 

đạt 13.464 triệu đồng. Khoản mục nợ ngắn giảm nhẹ 5,6%, 

đạt giá trị 8.177 triệu đồng, do công ty đã thanh toán một 

phần khoản phải trả ngắn hạn trông đó Công ty CP ĐT PT 

Tâm Sinh Nghĩa chiếm tỷ trọng cao nhất. Ngoài sự thay đổi 

nợ ngắn hạn, sự biến động của chỉ số thanh toán nhanh 

tăng lên nhờ sự biến đổi của hàng tồn kho, cụ thể năm 

2021 hàng tồn kho của công ty giảm đến gần 10% so với 

cùng kỳ năm trước. Như vậy, mặc dù tình hình dịch bệnh 

Covid-19 gây khó khăn nhưng vẫn không gây tác động lớn 

đến khả năng thanh toán của Công ty.

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Hệ số thanh toán nhanh
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU 
TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

MQ

Cơ cấu cổ đông

Tình hình thay đổi 
vốn đầu tư chủ sở hữu

STT Loại cổ đông Số cổ phần
Giá trị

Tỷ lệ sở hữu
 (triệu đồng)

I Cổ đông Nhà nước 1 8.500.200.000 60,00%

II Cổ đông trong nước 106 5.666.800.000 40,00%

1 Cá nhân 105 3.053.400.000 21,6% 

2 Tổ chức 2 2.613.400.000 18,4%

III Cổ đông nước ngoài - - -

1 Cá nhân - - -

2 Tổ chức - - -

Tổng cộng (I+II+III) 108 14.167.000.000 100%

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời

31,22

9,00

2,26

6,29

2,42

9,22

43,77

12,4

Vòng quay hàng tồn kho 

ROE

Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho của Công ty tăng mạnh từ 31,22 vòng lên 43,77 vòng cho thấy công tác quản 

trị hàng tồn kho của TAP tốt. Trong năm 2021, chi phí nguyên vật liệu đầu vào như xăng, nhân công,nước, sắt, 

thép... của TAP tăng và hàng tồn kho giảm do công ty đã tận dụng bán hàng hóa khi giá tăng cao, mang lại lợi ít 

tối đa cho công ty. 

Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản của công ty tăng từ 2,26 lên 2,42 do doanh thu thuần năm 2021 tăng nhẹ so 

với năm 2020 cho thấy TAP đã duy trì tốt được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2020 là năm kinh doanh tốt của Công ty mặc dù có bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó tác động lớn nhất 

vẫn là tình hình dịch bệnh Covid-19. Hàng loạt các chỉ số về khả năng sinh lợi đều tăng. Nếu so với mặt bằng 

chung của ngành dịch vụ công ích, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đang ở mức khá cao đối với các 

doanh nghiệp khác. Nguyên nhân chính dẫn đến việc các chỉ tiêu sinh lời tăng là do Ban Lãnh đạo công ty đã có 

những phương án thích ứng kịp thời nhằm giảm thiểu tác động của Covid xuống mức thấp nhất. Để duy trì được 

những mặt tích cực mà công ty đã đạt được, hiện Ban Lãnh đạo đã có nhiều chính sách kinh doanh hợp lý hơn nữa 

nhằm tối thiểu chi phí hoạt động và tối đa lợi nhuận cho Công ty.

ROA

2020 

2020 

2021 

2021 
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘIMR

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Hiện nay Công ty chủ yếu sử dụng trang thiết 
bị và nguồn nguyên vật liệu được sản xuất 
trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh như vật liệu xây dựng (cát, đá, xi 
măng,…), vật tư thiết bị sửa chữa xe chuyên 
dùng, vật tư thiết bị điện,… đúng theo quy định 
của pháp luật, bảo đảm về số lượng, chất lượng 
theo yêu cầu đề ra. Công nghệ sản xuất trong 
nước từng bước được cải tiến nhưng do môi 
trường làm việc đặc thù nên vật tư, thiết bị, 
công cụ, phương tiện chuyên dùng của Công 
ty hay bị hư hỏng. Việc thay thế những trang 
thiết bị này tốn kém chi phí rất lớn. Do đó, 
Công ty luôn vận động tập thể người lao động 
sử dụng công cụ, thiết bị cẩn trọng và hiệu 
quả, đóng góp sáng kiến sửa chữa tái sử dụng, 
tái chế những công cụ dụng cụ, thiết bị đã 
hỏng, nhằm giảm thiểu phát thải ra môi trường 
và tiết kiệm cho Công ty.

Tiêu thụ năng lượng
Phục vụ trong lĩnh vực môi trường, hoạt động của Công ty tương đối ít gây tác động xấu đến môi trường và xã hội. 

Công ty làm tốt công tác quản lý hệ thống chiếu sáng của thành phố Long An, nguồn điện tiêu thụ cung cấp đúng 

quy định, có kế hoạch tiết giảm hợp lý theo từng khu vực và thời gian, đảm bảo an toàn cho hoạt động của người 

dân đồng thời tiết kiệm cho ngân sách thành phố. Để việc tiêu thụ năng lượng đạt hiệu quả, TAP đã thực hiện công 

tác cải thiện hệ thống chiếu sáng bằng cách thay các bóng điện cũ, có hiệu suất thấp và tốn nhiều năng lượng 

bằng các loại bóng đèn mới có hiệu suất cao hơn. Không chỉ vậy, TAP còn nâng cấp hệ thống trong việc quản lý 

thời gian bật, tắt đèn tự động và điều chỉnh mức độ chiếu sáng theo từng mùa trong năm để phù hợp với hệ thống 

đèn giao thông. Thường xuyên kiểm tra hệ thống chiếu sáng để tiến hành sửa chữa những hư hỏng kịp thời góp 

phần bảo đảm tính độ chiếu sáng cho thành phố.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi 
trường
Trong những năm qua, các văn bản quy định chi 

tiết thi hành quy phạm pháp luật, đánh giá tác 

động môi trường rất nhiều, tuy nhiên trong phạm 

vi quản lý của đơn vị mình Công ty chỉ thực hiện 

những quy định về quản lý chất thải nguy hại, 

quản lý chất thải rắn thông thường, quản lý khí 

thải, quản lý nước thải, quản lý các chất thải đặc 

thù, quản lý sản phẩm thải bỏ. Công ty thu gom 

và vận chuyển lượng rác thải của Thành phố 

tập kết đến Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa 

thuộc xã Tân Đông huyện Thạnh Hóa tỉnh Long 

An. Việc xử lý rác do Công ty Tâm Sinh Nghĩa 

phụ trách. Trường hợp phát hiện những chất 

thải nguy hại, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

…. Công ty đều có những thông tin báo cáo về 

cấp trên xử lý đúng quy định.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm 
đối với cộng đồng địa phương
TAP có trách nhiệm với cộng đồng thông qua 

việc không ngừng sáng tạo nâng cao chất lượng 

dịch vụ, năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí. 

Công ty hiện nay đang cung cấp 1 lượng lớn 

công việc cho địa bàn khu vực thành phố Tân 

An, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định. 

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các hoạt 

động về môi trường, thiện nguyện, các hoạt 

động mang tính nhân đạo, nhân văn như trao 

quà cho học sinh nghèo vượt khó hay hỗ trợ 

cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa 

phương.

Tiêu thụ nước
Công ty quản lý việc tưới tiêu cho mảng cây xanh của thành 

phố, hiện nay Công ty chưa có hệ thống tưới tiêu tự động, vẫn 

áp dụng biện pháp tưới bằng xe bồn, nguồn nước lấy từ sông 

Bảo Định thuộc địa phương và kết hợp một phần nguồn nước 

do Công ty cấp thoát nước Long An cung cấp. Công ty luôn 

tiết kiệm, sử dụng nguồn nước vừa đủ đảm bảo mảng xanh 

tươi mát cho mảng cây xanh thành phố đồng thời vẫn tiết kiệm 

kinh phí chăm sóc hằng năm.

Nguyên liệu, 
nhiên liệu Đơn vị Số lượng Mục đích 

sử dụng

Dầu   Lít/năm 150.35 Nhiên liệu 
xe

Nhớt Lít/năm 4.230 Bảo trì xe



Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính

Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 
môi trường và xã hội của công ty

BÁO CÁO CỦA
 BAN GIÁM ĐỐC
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THUẬN LỢI

KHÓ KHĂN

Công ty được sự quan tâm của lãnh đạo 

UBND Tỉnh, UBND Thành phố và sự hỗ 

trợ từ các ban ngành liên quan, Thành phố 

cũng đã chủ động ký kết hợp đồng khối 

lượng dịch vụ công ích. Lực lượng cán bộ 

và toàn thể người lao động đoàn kết, gắn bó 

giúp hoạt động của Công ty được triển khai 

dễ dàng. TAP là doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực môi trường hơn 10 năm trước, 

vì vậy nhận được sự tín nhiệm từ người dân. 

Đồng thời đội ngũ lao động có kinh nghiệm 

trong công tác chăm sóc cây xanh và dịch 

vụ công ích giúp nâng cao chất lượng dịch 

vụ. Năm 2022 nền kinh tế Việt Nam được 

dự báo sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Trong 

bối cảnh mật độ dân cư các khu vực ngoài 

trung tâm như Long An ngày một tăng lên 

khiến nhu cầu về lĩnh vực tiện ích công cộng 

ngày một cao. Đây là cơ hội rất lớn cho sự 

tăng trưởng của Công ty Cổ phần Đô thị Tân 

An.

Tình hình SXKD của công ty đang  ngày càng 

gặp nhiều khó khăn và thách thức do tình hình  

giãn cách xã hội kéo dài, Đặc biệt, đợt dịch kéo 

dài từ tháng 7 đến tháng 10 tỉnh Long An phải 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 

thời gian dài đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất 

kinh doanh của Công  và ngân sách chi cho lĩnh 

vực dịch vụ công ích chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển của thành phố. Trình độ và năng lực của cán 

bộ lãnh đạo còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Chi 

phí sản xuất kinh doanh ngày càng tăng mặc dù 

đơn giá thực hiện DVCI không tăng mà còn có xu 

hướng giảm khiến lợi nhuận bị tác động đáng kể. 

Đồng thời tháng 5 năm 2020, một số hoạt động 

DVCI chuyển sang đấu thầu gây mức độ cạnh 

tranh ngày càng cao. Ngoài ra việc thiếu bãi đổ 

rác, điểm tập kết,… và vấn đề ô nhiễm môi trường 

cũng gây bất lợi cho hoạt động thu gom và xử lý 

rác của Công ty.

STT Chỉ tiêu TH Năm 2020 TH Năm 2021 KH 2021 %2021/2020
%TH 2021/KH 

2021

1 Doanh thu thuần 83.984 85.637 94.900 102% 90,23%

2 Lợi nhuận từ HĐKD 2.741 4.003 4.771 146,04% 83,90%

3 Lợi nhuận khác (4,8) (204,4) - - -

4 Lợi nhuận trước thuế 2.736 3.799 3.816 138,85% 99,55%

5 Lợi nhuận sau thuế 2.340 3.255,8 2.480 152% 131,28%

Trong năm 2021, tình hình hoạt động SXKD tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức do sự xuất hiện của biến 

thể delta. Tuy nhiên, trong năm qua, Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, quyết tâm và đã có những quyết định quản 

lý linh hoạt, kịp thời để phát triển hoạt động kinh doanh, giữ vững thị phần, đảm bảo ổn định kinh doanh trong điều 

kiện khó khăn; gia tăng lợi ích cho cán bộ công nhân viên, cổ đông và các bên liên quan. Có thể thấy, Ban Giám 

đốc đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

Doanh thu thuần năm 2020 là 85,63 tỷ bằng 102%doanh thu thuần năm 2020 và đạt tỷ lệ khoảng 90,23% so

với kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên Công ty đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 3,25 

và đạt tỷ lệ khoảng 131,28% so với kế hoạch năm 2021.

MN

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Những thuận lợi, khó khăn
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Lợi nhuận từ HĐKD

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

TH 2020 TH 2021 

TH 2021 KH 2021 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHMO

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 TH 2021/ TH 
2020 Tỷ trọng năm 2020 Tỷ trọng năm 

2021

Tài sản ngắn hạn 24.499 26.807 109,4% 70,15% 75,2%

Tài sản dài hạn 10.427 8.837 84,7% 29,85% 24,8%

Tổng tài sản 34.926 35.644 102% 100% 100%

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 TH 2021/ TH 
2020

Tỷ trọng năm 
2020

Tỷ trọng 
năm 2021

Nợ ngắn hạn 8.659 8.177 94,4% 92,14% 93,65%

Nợ dài hạn 739 554 75% 7,86% 6,35%

Tổng nợ 9.398 8.731 92,9% 100% 100%

N
ợ 

ph
ải

 tr
ảTổng tài sản

Năm 2021, tình hình tài sản của Công ty có 

sự thay đổi nhỏ trong cơ cấu tài sản. Công 

ty dần chuyển sang đầu tư vào tài sản ngắn 

hạn và giảm bớt tỷ trọng trong mục tài sản dài 

hạn. Tổng tài sản năm 2021 là 35.644 triệu 

tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù 

tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn nhưng Công 

ty vẫn có tỷ trọng tài sản dài hạn khá cao lên 

đến gần 25% trong cơ cấu tổng tài sản. Trong 

năm 2021 công ty có đầu tư mua sắm máy 

móc, thiết bị cần thiết là 52 triệu đồng, thấp 

hơn nhiều so với khoảng phải thu khách hàng 

đạt giá trị 13.464 triệu đồng và tăng 45,6% 

so với cùng kì 2020. Việc gia tăng này đến từ 

các khoản phải thu của Phòng Quản lý Đô thị 

Thành phố Tân An và Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện Tân Trụ.

Tính đến ngày 31/12/2021, ghi nhận tổng nợ của Công ty là 8.731 triệu đồng, giảm 

7,1% tương đương 667 triệu đồng. Nhìn chung không có sự thay đổi quá nhiều về cơ cấu 

nợ của công ty, tỷ trọng nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 tăng nhẹ lên 93,65%, các khoản 

nợ ngắn hạn chủ yếu liên quan đến hai khoản mục chiếm tỷ trọng cao bao gồm phải trả 

người bán ngắn hạn và phải trả người lao động, do năm 2021, Công ty có số công nhân 

làm việc lâu năm nghỉ việc khá nhiều, Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao 

động với tổng số tiền là 755 triệu đồng nên đã có tác động đáng kể đến cơ cấu nợ của 

Công ty. Ngoài ra, Công ty không có các khoản vay nợ tài chính cho thấy khả năng tự chủ 

tài chính của TAP cao.

70,15%

29,85%

75,2%

NĂM 2020

NĂM 2021

Tài sản ngắn hạnTài sản dài hạn

7,86%

92,14%NĂM 2020

NĂM 2021 Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

93,65%

24,8%

6,35%

Đơn vị: Triệu đồng Đơn vị: Triệu đồng

Tình hình tài sản Tình hình Nợ phải trả
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Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Công ty đã quyết liệt, 

khẩn trương, ban hành các chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời thúc đẩy, nâng cao hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh, tiếp tục 

đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Đã chuẩn bị cẩn thận, chu toàn cho việc lên kế hoạch tài chính, bám sát thực hiện, không để 

xảy ra các vấn đề trong công tác quản trị dòng tiền, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty, đặc biệt là các chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Tiếp nhận và xem xét ý kiến đóng góp từ cán bộ công nhân viên, khuyến khích các cá nhân 

tham gia sáng tạo, xây dựng bản sắc văn hóa Công ty; nghiên cứu những chính sách mới sao 

cho phù hợp và cập nhật được xu thế, tạo ra động lực phát triển lâu dài và mở rộng của Công 

ty Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Hoạt động kiểm toán nội bộ cũng áp dụng tốt các chuẩn mực kế toán Việt Nam vào trong công 

việc, đồng thời phù hợp với các hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành. Ngoài các hoạt động 

đánh giá, kiểm toán thuần túy, Kiểm toán nội bộ đã chủ động thực hiện các hoạt động phối 

hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban 

Giám đốc đã đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn để 

duy trì SXKD ổn định, việc làm và thu nhập người lao 

động được bảo đảm. Công ty trúng 3 gói thầu“Dịch vụ 

cấp thoát nước đô thị” và “Dịch vụ thu gom, phân loại, xử 

lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng 3 quý cuối năm 2021 

trên địa bàn thành phố Tân An”; gói thầu “Chi phí dịch vụ 

công ích trên địa bàn huyện Tân Trụ” từ ngày 05/7/2021 

đến ngày 31/12/2022 với 3 hạng mục: duy trì và sửa 

chữa hệ thống chiếu sáng đô thị; duy trì chăm sóc công 

viên cây xanh thảm cỏ; dịch vụ thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải. Việc thực hiện các gói thầu bảo đảm tốt 

khối lượng được giao, được chủ đầu tư nghiệm thu quyết 

toán theo quy định.

Trong năm 2022, tình hình SXKD ngày càng có nhiều 

thách thức và khó khăn hơn: Dịch Covid 19 còn diễn 

biến khó lường ảnh hưởng rất lớn hoạt động của các 

doanh nghiệp; Thành phố tiếp tục tổ chức đấu thầu thực 

hiện DVCI, cạnh tranh ngày càng gay gắt quyết liệt trong 

khi năng lực của Công ty còn hạn chế; việc thu tiền dịch 

vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo 

Quyết định 06 của UBND Tỉnh rất khó khăn, nhất là thu 

theo nhân khẩu từng hộ gia đình và việc khoán thu gắn 

với doanh nghiệp tự cân đối chi phí quét dọn vệ sinh, thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác nhưng không có biện pháp 

chế tài các hộ dân không đóng tiền rác. Công ty đề ra 

một số chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

cụ thể như sau:

1

2

3

4

CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

MP

Công tác quản lý sản xuất kinh doanh

MQ

STT Nội dung Chỉ tiêu năm 2022

1 Doanh thu 94,9 tỉ đồng. 

2 Lợi nhuận trước thuế 4,771 tỉ đồng. 

3 Thu nhập bình quân người/tháng 8.500.000 đồng

KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 
TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

MR

Tác động liên quan đến môi trường
Lĩnh vực hoạt động liên quan đến môi trường 

là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, vì 

thế công ty luôn đặt mục tiêu bảo vệ môi 

trường lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định về bảo vệ môi trường. Công ty 

luôn thường xuyên chủ động phối hợp với 

ban lãnh đạo và người dân trong địa bàn 

Tỉnh và Thành phố tập trung thực hiện công 

tác tuyên truyền, phân loại, thu gom và xử 

lý toàn bộ rác thải sinh hoạt bằng nhiều 

phương pháp thích hợp; hạn chế tối đa chất 

thải chôn lấp, chấm dứt nạn vứt rác, xả thải 

trực tiếp xuống kênh rạch.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Công ty hiện đang cung cấp một số lượng công việc cho thị trường góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động 

tại địa bàn thành phố Tân An. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội, 

hoạt động nhân đạo, gây quỹ như xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, quà 

tặng và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động cụ thể trong năm 2021 như sau:

STT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 Quỹ vì người nghèo  13.700.000

2 Quỹ tấm lòng vàng  4.000.000

3 Quỹ đền ơn đáp nghĩa  4.000.000

4 Ủng hộ miền Trung  Phòng tránh thiên tai  
Xâm nhập mặn  14.600.000

5 Ủng hộ Covid  10.000.000

6 Ủng hộ quỹ vacxin Covid-19 10.000.000

Các chính sách liên quan đến người lao động

Về mặt phúc lợi, công ty đã được trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ lợi nhuận của doanh nghiệp để dùng 

cho công tác khen thưởng, khuyến khích người lao động tiếp tục gắn bó, cống hiến với công ty, phục vụ nhu cầu 

phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Về tinh thần tập thể, hằng năm công ty có tổ chức các đợt tham quan, du lịch, nghỉ mát, tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông qua các hoạt động mang tính tập thể đó sẽ tăng cường giao lưu, kết nối người 

lao động; chia sẻ những giá trị chung của doanh nghiệp và góp phần hình thành văn hóa của mỗi doanh nghiệp.

Về chính sách đào tạo, mỗi năm công ty trích kinh phí từ lợi nhuận để mở các lớp như: đào tạo nội bộ, đào tạo nâng 

cao tay nghề, đào tạo theo yêu cầu công việc, nghe các chuyên đề văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, đào tạo nâng 

cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý do các chuyên gia và các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp thực hiện.



BÁO CÁO CỦA
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về các mặt hoạt động của Công ty
Về hoạt động của Ban Giám đốc
Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
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MN
ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Các thành viên Ban Giám đốc đều là thành viên HĐQT công ty đã tổ chức điều hành hoạt động của Công 

ty đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, Chủ động tham mưu với HĐQT về phương án sản xuất kinh doanh 

do ảnh hưởng của Đại dịch covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 thực hiện tốt, vừa chống 

dịch vừa kinh doanh. 

Định kỳ hàng tháng, cuộc họp Ban Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh trong tháng và phương 

hướng cho tháng sau đều được thông qua HĐQT để HĐQT đưa ra những định hướng hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty.

Thực hiện đúng các quy định về lương thưởng, phúc lợi theo pháp luật và Điều lệ Công ty, trả lương đúng 

hạn, đầy đủ và công bằng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Ký kết các hợp đồng và triển khai các dự án quan trọng trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu 

tư, cổ đông Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

 Không ngừng học hỏi, nâng cao khả năng quản lý, điều hành và phối hợp hoạt động của các phòng ban 

trong Công ty một cách nhịp nhàng để mang lại hiệu quả cao nhất.

L ợ i  n h u ậ n  t r ư ớ c  t h u ế

 tỷ đồng

đạt 9 9 , 5 5 %  kế hoạch

Ý kiến của HĐQT

MO

Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, cảnh 

quan thành phố Tân An luôn sạch đẹp, góp phần chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phục vụ tốt công tác 

phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn. 

Cửa hàng xăng dầu hoạt động kinh doanh tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid 19 kéo dài dẫn đến 

khối lượng bán hàng giảm khá nhiều nên ảnh hưởng doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty 

trong năm 2021.

3,799
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MP

STT Lĩnh vực hoạt động Đơn vị tính Kế hoạch năm 2022

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 94.900

4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 4.771

5 Thu nhập bình quân người/ tháng Triệu đồng 8.500.000

6 Tỷ lệ cổ tức % -

Tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc được quy 

định trong Điều lệ Công ty, nhất là phát huy và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường công 

tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đảm 

bảo thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua. Công ty duy trì hoạt động ổn định và từng 

bước phát triển, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. 

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và lực lượng lao động phù hợp với tình hình mới, Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý Công ty; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, các đội bảo đảm đủ năng lực 

quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu tốt cho Ban Giám đốc Công ty.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ 

chi phí hoạt động của Công ty, tăng cường thực hành tiết kiệm, bảo đảm tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, các Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý 

khác, bảo đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Mở rộng địa bàn hoạt động SXKD, 

đầu tư ngành nghề mới, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầu tư các dự án đúng 

tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.
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Hội Đồng Quản Trị

Ban Kiểm Soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi 
ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 
và Ban Kiểm soát

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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MN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Đỗ Tường Y Chủ tịch HĐQT 850.020 60% (Vốn Nhà  
Nước)

2 Nguyễn Thị Hồng Vy TV HĐQT 132.990 9,39%

3 Nguyễn Minh Nhựt TV HĐQT 1.200 0,08%

4 Đào Mạnh Hùng TV HĐQT 241.340 17,04%

5 Phan Thanh Nhàn TV HĐQT 0 0%

STT Thành viên Chức vụ
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không tham dự 
họp

1 Đỗ Tường Y Chủ tịch HĐQT 36 100% không

2 Nguyễn Thị Hồng Vy TV HĐQT 36 100% không

3 Nguyễn Minh Nhựt TV HĐQT 36 100% không

4 Đào Mạnh Hùng TV HĐQT 15 42% Ở xa (Hà Nội) và  
do dịch bệnh Covid-19

5 Phan Thanh Nhàn TV HĐQT 36 100% không

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị

Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị

Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị

Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, năm 2022 trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, 2022. Định 

hướng giải quyết những thách thức, khó khăn, vướng 

mắc trong hoạt động SXKD.

Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường nâng cao 

năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành Công 

ty; chỉ đạo thực hiện các biện pháp triệt để thực hành 

tiết kiệm trong hoạt động SXKD và một số mặt công tác 

khác.

Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ: sắp xếp, củng cố, 

kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Công ty. 

Đánh giá định kỳ năm 2021 đối với người đại diện quản 

lý vốn nhà nước tại Công ty.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định 

của công ty đại chúng chuyển đến Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước, việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo 

định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước 

về chứng khoán.

SST Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

01 85 24/04/2021 Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 4/5

02 87 27/04/2021
Nghị quyết ký hợp đồng thuê Giám đốc Công ty 
Cổ phần Đô thị Tân An. 5/5

03 88 27/04/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ 
phần Đô thị Tân An. 5/5

04 91 7/5/2021 Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ ở cơ 
sở tại nơi làm việc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An. 4/5

05 99 15/06/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021 5/5

06 104 22/06/2021 Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ 
đông. 5/5

07 106a 8/7/2021 Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng 
chống Covid-19. 4/5

08 110 23/07/2021 Nghị quyết thành lập tổ chiếu sáng trực thuộc 
phòng KH-KT và giải thể tổ phần loại rác tại nguồn. 4/5 

09 115 6/8/2021

Nghị quyết về việc trám lấp giếng khoan không 
còn sử dụng. Hỗ trợ Thành phố thu gom chất thải 
thời gian xảy ra dịch và Covid-19 và nâng cấp 
phần mềm kế toán

4/5

10 120 4/10/2021 Nghị quyết về việc ban hành quy chế công bố 
thông tin của Công ty. 4/5

11 123A 19/11/2021
Quyết định về việc đầu tư mua sắm 01 xe rác loại 
22𝑚3 5/5

12 125 14/12/2021 Quyết định về việc chọn đơn vị tư vấn thẩm định 
giá xe ô tô chuyên dùng ép 4/5

  

22𝑚3
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MO BAN KIỂM SOÁT

      Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Trưởng BKS 2.000 0,14%

2 Lại Thanh Nhàn TV. BKS 2.000 0,14%

3 Võ Phước Toàn TV.BKS 1.100 0,08%

Hoạt động của Ban kiểm soát

Số lượng các cuộc họp Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên theo quy định, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các 

cuộc họp và ban hành Nghị quyết để chỉ đạo điều hành, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng quy định và 

Điều lệ. Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật, chế độ thông tin báo cáo và công bố thông tin kịp 

thời, đúng quy định.

Ban Giám đốc điều hành Công ty đúng quy định của pháp luật, các chế độ hạch toán kế toán đúng quy định.

Các cổ đông của Công ty thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, tham dự Đại 

hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định, mua, bán cổ phần giao dịch trên sàn chứng khoán, các cổ 

đông lớn mua, bán cổ phần đều báo cáo công ty theo quy định và công ty công bố thông tin đối với những 

cổ đông phải công bố thông tin.

Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2021 được giám sát chặt chẽ. Những quyết sách chiến lược của 

HĐQT, BGĐ đều được Ban kiểm soát công khai nắm bắt có ý kiến tránh tình trạng sai sót.

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Trưởng BKS 3 100% không

2 Lại Thanh Nhàn TV BKS 3 100% không

3 Võ Phước Toàn TV BKS 3 100% không
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC 
KHOẢN LỢI ÍCH NĂM 2021MP

    Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Họ và tên Chức danh Tổng lương Tổng thù lao Thưởng

Hội đồng quản trị

Đỗ Tường Y Chủ tịch HĐQT 315.081.107 390.207.107 75.126.000

Nguyễn Thị Hồng Vy TV. HĐQT - Giám 
đốc 284.004.000 383.137.000 99.133.000

Nguyễn Minh Nhựt TV.HĐQT - Phó 
Giám đốc 233.380.488 329.272.488 95.892.000

Phan Thanh Nhàn TV. HĐQT 108.728.574 169.925.574 61.197.00

Ban Kiểm Soát

Nguyễn Thị Ngọc Trúc Trưởng BKS 30.000.000 90.107.000 60.107.000

Lại Thanh Nhàn TV. BKS 130.271.404 193.063.404 62.792.000

Võ Phước Toàn TV. BKS 102.192.992 158.799.992 56.607.000

Giao dịch cổ phiểu của người nội bộ

STT Người thực hiện giao 
dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Thị Hồng Vy TV. HĐQT 99.140 7,0% 132.900 9,39% Đầu tư tài chính 
cá nhân

 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

            Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Không có

Các nghị quyết HĐQT định hướng được kế hoạch sản 

xuất-kinh doanh tài chính Công ty, thực hiện được 

chính sách tiền lương của người lao động gắn với yêu 

cầu nâng cao năng suất lao động và tiền lương của 

người quản lý Công ty theo quy định pháp luật. HĐQT 

làm tròn nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định 

pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT tuân thủ 

Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết 

định được thông qua theo nguyên tắc đa số; nhờ vậy, 

định hướng Công ty hoạt động đúng quy định pháp 

luật và đảm bảo phát triển bền vững. Các thành viên 

HĐQT thể hiện được tính trung thực và thận trọng, hoạt 

động trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, vì lợi ích 

chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công 

nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công 

tác và nâng cao trách nhiệm làm việc. Trên tinh thần 

đoàn kết, trách nhiệm cao,vì lợi ích chung của Công ty. 

Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm 

chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao trách 

nhiệm làm việc.

Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy 

định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và 

thận trọng để bảo đảm thực hiện tốt các Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nhờ vậy, Công 

ty hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật và đảm 

bảo yếu tố phát triển bền vững. Các thành viên HĐQT 

hoạt động trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, vì 

lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân 

công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động 

công tác và nâng cao trách nhiệm làm việc.

Đơn vị: đồng
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Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN 2021
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BÁO CÁO  

THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
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