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Dương ................................................................................................................................ 4 

2. Ngành nghề kinh doanh ..................................................................................................... 5 

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu ............................................................................................. 5 

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

6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .................... 12 

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ................................ 13 

II. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH 

NGHIỆP ................................................................................................................................... 14 

1. Thực trạng về tài sản cố định ........................................................................................... 14 

2. Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng .......................................................... 15 

3. Thực trạng về tài chính, công nợ ...................................................................................... 17 

4. Thực trạng về lao động ..................................................................................................... 17 

III. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP .................................................. 18 

PHẦN II. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ...................................................... 22 

1. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án cổ phần hóa ....................................................... 22 

2. Mục tiêu cổ phần hóa ....................................................................................................... 23 

3. Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa .................................................................................. 23 

4. Hình thức cổ phần hóa ..................................................................................................... 23 

5. Tên công ty cổ phần ......................................................................................................... 24 

6. Ngành nghề kinh doanh dự kiến ....................................................................................... 24 

7. Cơ cấu tổ chức ................................................................................................................. 24 

8. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ ..................................................................................... 26 

9. Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và bán cổ phần lần đầu ........ 27 

9.1. Phương thức bán cổ phần ................................................................................................. 27 

9.2. Đối tượng mua cổ phần .................................................................................................... 27 

9.3. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động ........................................................................... 27 
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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH  NGHIỆP 

I. TỔNG QUAN 

1. Giới thiệu quá triǹh hiǹh thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Hải Dương 

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương được thành lập theo Quyết định 

số 3959/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê 

duyệt phương án chuyển đổi Công ty môi trường Đô thị thành phố Hải Dương thành Công 

ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương. Công ty hoạt động theo mô hình 

Công ty TNHH MTV từ 01/01/2007. 

Các sự kiện chính của doanh nghiệp: 

Công ty Môi trường đô thị Hải Dương tiền thân là Trạm vệ sinh trực thuộc phòng 

quản lý nhà đất thị xã Hải Dương. 

Năm 1984 do yêu cầu sắp xếp hành chính và các đơn vị sản xuất kinh doanh của thị 

xã Hải Dương, UBND tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) đã ban hành Quyết định số 

06/TC ngày 10/03/1984 tách ra thành lập Công ty vệ sinh thị xã Hải Dương có tư các pháp 

nhân.  

Ngày 14/6/1993, UBND tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương) ban hành quyết định số 

729/QĐ.UB ngày 14/6/1993 đổi tên Công ty thành Công ty Môi trường đô thị thị xã Hải 

Dương hoạt động theo đơn vị sự nghiệp. 

Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải 

Dương từ ngày 01/01/2007. 

Một số nội dung cơ bản về Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương: 

 Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG 

 Tên viết tắt tiếng Việt : CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG 

 Tên tiếng Anh : HAI DUONG URBAN ENVIRONMENT LIMITED 

COMPANY 

 Tên viết tắt tiếng Anh : HD URENCO 

 Trụ sở chính : 211 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

 Điện thoại : 03203.852.435 

 Fax : 03203.855.613 

 Vốn điều lệ trong Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp 

: 7.050.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Bảy tỷ không trăm năm mươi triệu đồng) 
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2. Ngành nghề kinh doanh 

Ngành, nghề kinh doanh theo giấy phép kinh doanh số 0800370786 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12/03/2009 gồm: 

Quét thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và sản xuất; xử lý rác thải, phế liệu, phế 

thải công nghiệp; dịch vụ thông hút phốt; quản lý và vận hành các công trình vệ sinh công 

cộng; sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng, thiết bị dụng cụ chuyên ngành vệ sinh môi 

trường; xây dựng các công trình vệ sinh môi trường; san lấp mặt bằng; bảo dưỡng, sửa 

chữa ô tô các loại; gia công, sửa chữa các mặt hàng cơ khí. 

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

 Dịch vụ công ích: quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; quản lý và vận hành 

các công trình vệ sinh công cộng 

 Dịch vụ ngoài: Thông hút phốt, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt cho các cơ 

quan đơn vị 

4. Cơ cấu tổ chức và quản lý 

Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương 

gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các đơn vị 

trực thuộc. Cụ thể như sau: 

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty trước cổ phần hóa 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phòng 

Tổ 

chức – 

Hành 

chính 

Phòng

Kế 

hoạch – 

KT–VT 

Phòng 

Tài 

chính – 

Kế toán 

Đội thu 

phí 

VSMT 

Đội 

xúc, 

vận 

chuyển 

rác 

Đội 

quét 

rác 
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4.1. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty 

 Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 

Chủ tịch kiêm Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, do 

UBND tỉnh Hải Dương (chủ sở hữu) bổ nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước UBND 

tỉnh Hải Dương, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao. 

 Các phó Giám đốc 

Phó Giám đốc là người giúp và tham mưu cho Giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động 

của Công ty theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp 

luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công. 

 Phòng Tổ chức- Hành chính 

Tham mưu cho Giám đốc quản lý hệ thống văn thư lưu trữ, đánh máy, phô tô tài liệu, 

văn bản đã được Giám đốc phê duyệt, quản lý tài sản văn phòng, giao dịch phát hành lưu 

trữ các văn bản của Công ty. 

Tham mưu cho Giám đốc quản lý hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH và các chế 

độ của CNVC- LĐ trong Công ty đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, nâng lương, thi đua khen thưởng kỹ luật; 

Thực hiện công tác hành chính: mua sắm, hội nghị, tiếp khách, thăm quan, vệ sinh 

môi trường trong sạch đẹp tại cơ quan ... 

Tổ chức công tác đối ngoại theo sự ủy quyền của Công ty như soạn thảo công văn, 

xin giấy phép, tổ chức hội thảo, tiến hành công tác lễ tân, tiếp khách, hội họp của Công ty; 

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự khi có yêu cầu của Công ty; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Công ty giao. 

 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư 

Tham mưu cho Ban Giám đốc lập kế hoạch sản xuất của Công ty, kế hoạch giao khoán 

cho các Đội sản xuất để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với yêu cầu chiến lược kinh doanh của Công 

ty; tìm kiếm thị trường, đối tác để ký kết và thực hiện đồng dịch vụ. 

Kiểm tra giám sát thực hiện của các đội sản xuất về tiến độ, chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ, báo cáo kịp thời Ban giám đốc công ty để quản lý và điều hành. 

Phối hợp cùng các ngành chức năng cũng như đội sản xuất trong việc khảo sát, lập hồ 

sơ nghiệm thu khối lượng dịch vụ thực hiện để làm cơ sở quyết toán. 
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Tham mưu cho Ban giám đốc công ty trong công tác quản lý vật tư, mua sắm vật tư, 

sửa chữa phương tiện đảm bảo phục vụ sản xuất. Theo dõi kiểm tra các chi phí phục vụ 

sản xuất theo định mức Nhà nước. 

Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên liệu, công cụ lao động, sản phẩm, dịch 

vụ của công ty. 

Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động đơn vị, phục vụ công tác 

lập và theo dõi thực hiện kế hoạch;  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao. 

 Phòng Tài chính- Kế toán 

Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý tài chính tuân thủ đúng theo các quy định 

của Pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp trước đơn vị và pháp luật về công việc thực hiện;  

Tổ chức, quản lý chặt chẽ công tác Tài chính - Kế toán, chịu trách nhiệm hạch toán 

và báo cáo theo các qui định về tài chính của Việt Nam; 

Chiụ trách nhiệm trước đơn vị và pháp luật các khoản: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế, Công đoàn và các khoản nộp khác đúng chế độ chính sách; 

Thực hiện thu chi tài chính, quyết toán đơn vị đúng chế độ chính sách, đúng kỳ hạn, 

thanh toán lương và các khoản khác đúng chế độ chính sách của Nhà nước quy định; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Công ty giao. 

 Chức năng, nhiệm vụ của các đội trực thuộc: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đội và kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch 

vụ của Công ty, tổ chức phân công lao động, điều hành phương tiện sản xuất, công cụ lao 

động để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công ty giao. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát và tập hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ cho Ban giám đốc Công ty. Chấm công và đánh giá kết quả lao động của 

từng người để làm cơ sở thanh toán tiền lương. 

Công việc cụ thể của các đội như sau: 

Đội thu phí vệ sinh môi trường 

 Thực hiện thu phí vệ sinh môi trường theo quy định của UBND tỉnh. 

Đội xúc, vận chuyển rác 

 Thực hiện xúc rác, đẩy xe gom rác tại các điểm tập kết rác lên xe ô tô vận chuyển rác; 

vận chuyển rác đã thu gom đi xử lý theo quy định. 

 Đội quét rác 
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 Thực hiện quét, thu gom rác tại đường phố, vỉa hè, ngõ xóm đưa về các điểm tập kết 

rác để vận chuyển đi xử lý 

 Tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước khi cổ 

phần hóa  

4.2. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 

 Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước cổ phần hóa  

Bảng số  1: Cơ cấu doanh thu thuần trước cổ phần hóa giai đoạn 2012 – 2015 

T

T 

Doanh thu theo 

các lĩnh vực 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1 

Dịch vụ quét thu 

gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt, 

duy trì nhà vệ 

sinh công cộng, 

dịch vụ ngoài 

khác 

24.909 95,6 29.011 99,3 30.526 99,4 30.594 99,4 

2 
Doanh thu hoạt 

động tài  chính 
400 1,6 212 0,7 141 0,5 182 0,6 

3 
Doanh thu hoạt 

động khác 
700 2,8 - - 51 0,1 - - 

  
Tổng doanh thu 

thuần 
26.009 100 29.223 100 30.718 100 30.776 100 

(Nguồn: BCTC các năm 2012,2013,2014, 2015) 

Bảng số  2: Cơ cấu lợi nhuận trước cổ phần hóa giai đoạn 2012 - 2015 

T

T 

Lợi nhuận theo 

các lĩnh vực 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1 
Hoạt động sản 

xuất kinh doanh 
(700) / - / (23) / - / 

2 Hoạt động khác 700 / - / 23 / - / 

 
Tổng lợi nhuận - / - / - / - / 

(Nguồn: BCTC các năm 2012,2013,2014 ,2015) 
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Nhâṇ xét: 

Doanh thu của Công ty có sự tăng trưởng qua các năm. Cụ thể, doanh thu tăng từ 

26.009 triệu đồng năm 2012 lên 29.223 triệu đồng năm 2013 tương đương 12,3%, năm 

2014 doanh thu tăng 5,1% so với năm 2013 đạt 30.718  triệu đồng. Trong đó, doanh thu 

Dịch vụ quét thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, duy trì nhà vệ sinh công cộng, dịch 

vụ ngoài khác vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (trên 95%) trong tổng doanh thu và là nhân tố 

đóng góp chủ yếu vào doanh thu của Công ty. Bước sang năm 2015 tuy thị trường có 

nhiều biến động nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì ổn định. 

Năm 2015, tổng doanh thu đạt 30.776 triệu đồng. Trong đó, doanh thu Dịch vụ quét thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, duy trì nhà vệ sinh công cộng, dịch vụ ngoài khác là 

30.594 triệu đồng  chiếm 99,4 tổng doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính là 182 triệu 

đồng chiếm 0,6% tổng doanh thu.  

4.3. Nguyên vật liệu và chi phí đầu vào 

Bảng số  3: Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty so với doanh thu thuần 

từ năm 2012 đến 2015 

 

Khoản mục 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

TT 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1 
Giá vốn hàng 

bán 
21.580 83,0 23.318 79,8 24.931 81,2 25.211 81,9 

2 
Chi phí bán 

hàng 
- - - - - - - - 

3 
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
4.429 17,0 5.905 20,2 5.760 18,8 5.565 18,1 

4 
Chi phí tài 

chính 
- - - - - - - - 

5 Chi phí khác - - - - 27 0,1 - - 

Tổng cộng: 26.009 100 29.223 100 30.718 100 30.776 100 

(Nguồn: BCTC các năm 2012,2013,2014 ,2015) 
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Nhâṇ xét:  

Tổng chi phí của Công ty có sự tăng trưởng qua các năm. Cụ thể, tăng từ 26.009 triệu 

đồng năm 2012 lên 29.223 triệu đồng năm 2013 tương đương tăng 12,3% và đạt 30.718 

triệu đồng năm 2014 tương đương tăng 5,1% so với năm 2013, năm 2015 tổng chi phí là 

30.776 triệu đồng. Giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng chi phí (trên 

81%) và cũng có xu hướng tăng qua các năm.  

4.4. Trình độ công nghệ 

Hoạt động chính của Công ty hiện nay là dịch vụ công ích: cung cấp dịch vụ vệ sinh 

môi trường quét thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt đi xử lý nên lao động thủ công là 

chủ yếu. Phương tiện vận chuyển rác Công ty đang sử dụng là các xe chuyên dùng ép vận 

chuyển rác. Tuy nhiên có một số xe đã cũ, lạc hậu nên Công ty có kế hoạch nâng cao năng 

lực của các phương tiện vận chuyển trong thời gian tới.  

4.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích, cung 

ứng dịch vụ dựa trên kế hoạch giao của Nhà nước nên tình hình nghiên cứu và phát triển 

sản phẩm, dịch vụ tập trung vào nghiên cứu để đưa ra các phương án thu gom rác thải hiệu 

quả nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí. Công ty không ngừng học hỏi và cập nhật công 

nghệ mới nhằm đảm bảo hoạt động vệ sinh môi trường ngày càng hiệu quả hơn. 

4.6. Hệ thống quản lý chất lượng 

Xác định chất lượng sản phẩm dịch vụ là vấn đề cốt lõi nên Ban lãnh đạo và toàn thể 

cán bộ công nhân viên Công ty đều luôn chú trọng và nghiêm túc thực hiện. Quá trình làm 

việc của từng Đội được quản lý, giám sát thông qua kiểm tra và Báo cáo kết quả công việc.  

Ngoài công tác tự kiểm tra, Công ty còn có sự kiểm tra, giám sát, xác nhận của các 

khu dân cư, phường xã, ban ngành Thành phố Hải Dương để tiến hành nghiệm thu xác 

nhận chất lượng, số lượng sản phẩm dịch vụ do Công ty cung cấp. 

4.7. Hoạt động marketing 

Uy tín của Công ty được xây dựng chủ yếu nhờ vào chất lượng dịch vụ, sản phẩm 

Công ty cung cấp. Do đặc thù của lĩnh vực công ích, Công ty chưa sử dụng các công cụ 

Marketing để quảng bá hình ảnh đến công chúng. 

4.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền  

Với đặc thù là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích, Công ty 

hiện chưa đăng ký hình ảnh logo, nhãn hiệu riêng. Dự kiến sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ 

tiến hành đăng ký nhãn hiệu thương mại cho sản phẩm, dịch vụ của mình. 

4.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết  
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Bảng số  4: Các hợp đồng lớn đang được ký kết 

STT Tên HĐ Đối tác 
Sản phẩm/ dịch 

vụ cung cấp 

Thời gian 

thực hiện 

Giá trị hợp 

đồng 

(Triệu đồng) 

1 

Hợp đồng cung ứng 

sản phẩm dịch vụ 

công ích trên địa bàn 

thành phố 

UBND 

thành phố 

Hải 

Dương 

Dịch vụ công ích 

quét thu gom, vận 

chuyển rác và duy 

trì nhà vệ sinh 

công cộng TP 

Từ 

01/01/2015

-

31/12/2015 

33.100 tr.đ 

Công ty chủ yếu cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo kế hoạch giao của UBND 

tỉnh và Hợp đồng ký với UBND thành phố Hải Dương. Và thực hiện hợp đồng dịch vụ 

thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đối với một số cơ quan đơn vị trên địa bàn. 

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

khi cổ phần hóa của Công ty 

Bảng số  5: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

trước cổ phần hóa 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

1. Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 126.806 131.557 135.548 192.022 

2. Vốn nhà nước theo sổ 

sách kế toán 
Triệu đồng 110.849 112.954 117.458 170.609 

3. Nợ vay ngắn hạn Triệu đồng - - - - 

Trong đó, nợ quá hạn Triệu đồng - - - - 

4. Nợ vay dài hạn Triệu đồng - - - - 

Trong đó, nợ quá hạn Triệu đồng - - - - 

5. Nợ phải thu khó đòi Triệu đồng - - - - 

6. Tổng số lao động b/q người 267  247  254 246 

7. Tổng quỹ lương Triệu đồng 16.680  16.826  17.583 17.468 

8. Thu nhập bình quân 1 

người/tháng 

Triệu 

đồng/người 
5,2  5,6  5,7 5,9 

9. Tổng doanh thu Triệu đồng 26.009 29.223 30.718 30.776 

10. Tổng chi phí Triệu đồng 26.009 29.223 30.718 30.776 

11. Lợi nhuận thực hiện Triệu đồng - - - - 

12. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng - - - - 

13. Tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế/vốn nhà nước 
% / / / / 
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6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Trong quá trình hoạt động, Công ty cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan 

và chủ quan do đó có tác động đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cu ̣thể: 

 Thuận lợi  

Do đặc thù là hoạt động sản xuất kinh doanh công ích, Công ty luôn nhận được sự 

chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của UBND Tỉnh, các cơ quan ban ngành cấp Tỉnh và UBND 

Thành phố Hải Dương. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng được uy tín tốt với các Phường, 

Xã , các cơ quan ban ngành trong tòan Thành Phố , đây chính là một trong những yếu tố 

quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

Là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa 

bàn Thành phố, Công ty có nhiều cơ hội để mở rộng và phát huy việc khai thác thêm các 

sản phẩm, dịch vụ trong ngành. 

Tập thể cán bộ công nhân viên công ty là đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, đoàn kết, 

yêu nghề, tận tụy trong công việc, học hỏi kinh nghiệm thực tế và quy trình sản xuất từ các 

đơn vị bạn để áp dụng vào công việc một cách khoa học, hợp lý giúp nâng cao hiệu quả và 

chất lượng trong công tác chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt nội quy, 

quy chế hoạt động của cơ quan,…đây chính là nguồn lực chính giúp Công ty luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ 

 Khó khăn  

Khó khăn lớn hiện nay là ý thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường chưa 

cao. Mặt khác, tình trạng người dân đổ rác thải bừa bãi trên các vùng đất trống diễn ra rất 

thường xuyên. Việc này vừa làm cho môi trường sinh thái bị ô nhiễm, việc quản lý và 

kiểm soát, xử lý rác thải khó khăn đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt 

động thu gom, vận chuyển rác hiện nay của Công ty. 

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào (như giá xăng dầu, điện nước...) biến động ảnh hưởng 

rất nhiều đến các kế hoạch sản xuất của công ty. Hơn nữa, do là Công ty hoạt động trong 

lĩnh vực công ích nên công ty mức thu phí vệ sinh môi trường do UBND tỉnh quyết định 

và mức thu phí chỉ bù được một phần nhỏ kinh phí thực hiện của Công ty. Một số hộ kinh 

doanh và hộ dân không chấp hành nộp phí nên ảnh hưởng đến kế hoạch thu hàng năm của 

Công ty. 

Kinh phí UBND tỉnh giao kế hoạch và cấp chưa thực hiện được theo đơn giá quy 

định đối với lĩnh vực dịch vụ công ích. 
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7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Thành lập từ năm 1984, Công ty đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong hoạt động 

cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị. Đội ngũ cán bộ dày kinh nghiệm, đáp ứng đầy 

đủ những yêu cầu từ phía khách hàng cả về chất lượng và khối lượng. Đến nay Công ty 

vẫn không ngừng khẳng định vị thế và tiếp tục phát triển, tạo lập uy tín từ khách hàng và 

luôn cố gắng phát triển, tìm kiếm nguồn khách hàng mới. 

7.2. Triển vọng phát triển của ngành 

Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý cũng như các điều kiện tự nhiên như rừng, 

núi, biển thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và điều kiện cuộc sống của người dân. Việc 

phát triển kinh tế, đô thị sẽ ảnh hưởng nhiều tới môi trường thiên nhiên và những tác động 

ngược của môi trường thiên nhiên đến cuộc sống của con người sẽ rất lớn và nghiêm trọng 

nếu chúng ta không có kế hoạch phát triển và quan tâm đúng mức đến môi trường sống. 

Sau một thời gian dài tập trung phát triển kinh tế ít quan tâm đến môi trường, thì hiện nay 

chúng ta ngày càng chú trọng đến môi trường sống, khai thác, sử dụng cùng với phát triển 

bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước. Nhà nước khuyến khích và đầu tư 

phát triển các công việc, ngành nghề liên quan đến nhu cầu của người dân và bảo vệ môi 

trường thiên nhiên phù hợp với năng lực kinh tế của nước nhà. Việc phát triển và duy trì 

các công việc liên quan đến môi trường và duy trì hoạt động các công trình công cộng sẽ 

giữ một vai trò quan trọng trong quá trình duy trì và phát triển nền kinh tế của Việt Nam. 

7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của 

ngành, chính sách của Nhà nước 

Do đặc thù của lĩnh vực kinh doanh dịch vụ công ích cùng tình hình thực tế hiện nay 

của đất nước và thế giới đang chú trọng việc phát triển và bảo vệ môi trường thiên nhiên, 

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương ngoài việc thực hiện dịch vụ 

theo kế hoạch giao của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, đã chủ động khai thác và tìm 

kiếm thị trường cũng như khách hàng mới trong địa phương. Bên cạnh đó, Công ty cũng 

có chủ trương tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và 

nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên để dịch vụ đạt hiệu quả cao, hạn chế 

tối đa các rủi ro, đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường. 

Điṇh hướng phát triển của Công ty đươc̣ xây dưṇg dưạ trên kết quả tìm hiểu nhu cầu 

thi ̣trường về các lĩnh vực môi trường trong ngành cũng như điṇh hướng chính sách của Nhà 

nước. 
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II. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ 

DOANH NGHIỆP 

1. Thực trạng về tài sản cố định 

Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu sổ sách Kế toán tại thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp (30/09/2014) thể hiện tóm tắt ở bảng sau:  

Bảng số  6: Tình hình tài sản cố định của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại thời 

điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/09/2014) 

Đơn vị tính: đồng  

STT 

 

Loại tài sản 

 

Giá trị sổ sách 

Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại 

A TSCĐ đang dùng 22.607.914.554 10.545.775.250 12.062.139.304 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 4.808.995.249 1.989.781.045 2.819.214.204 

2 Máy móc, thiết bị 1.307.050.500 1.026.623.305 280.427.195 

3 Phương tiện vận tải 11.938.281.240 7.443.608.900 4.494.672.340 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý - - - 

5 TSCĐ khác 4.553.587.565 85.762.000 4.467.825.565 

B TSCĐ không cần dùng - - - 

C 
TSCĐ chờ thanh lý, TS giao 

quản lý 
7.022.315.131 710.000.000 6.312.315.131 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 60.000.000 60.000.000 - 

2 Máy móc, thiết bị - - - 

3 Phương tiện vận tải 650.000.000 650.000.000 - 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý - - - 

5 TSCĐ khác (Nhà nước giao 

quản lý phục vụ công ích) 
6.312.315.131 - 6.312.315.131 

D 
TSCĐ hình thành từ Quỹ 

KT, Quỹ PL 
- - - 

 
Tổng cộng 29.630.229.685 11.255.775.250 18.374.454.435 

(Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp) 
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2. Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng 

Bảng số  7: Tình hình sử dụng đất tính đến 30/09/2014 

STT 
Tên, địa chỉ 

lô đất 

Tổng diện  

tích lô đất 

(m2) 

Diện tích 

đất được  

nhà nước 

giao (m2) 

Hồ sơ pháp lý của lô đất 

Mục 

đích sử 

duṇg đất 

hiêṇ tại 

1 

Đất trụ sở 

làm việc 

Công ty- Số 

211 Lê 

Thanh Nghị, 

TP Hải 

Dương 

1,297.0 1,297.0 

Giấy chứng nhận quyền quản lý, 

sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm 

việc thuộc sở hữu nhà nước số 

044817 năm 2004 của UBND 

tỉnh Hải Dương 

Trụ sở 

làm việc 

2 
Bãi chôn lấp 

rác Nam Soi 
63,981.6 63,981.6 

  

 
Lần 1 11,186.0 11,186.0 

Quyết định số 350/QĐ-UB ngày 

23/2/2000 của UBND tỉnh Hải 

Dương V/v Giao đất để làm bãi 

chôn lấp rác của TP Hải Dương 

Bãi chôn 

lấp rác 

 
Lần 2 9,917.0 9,917.0 

Quyết định số 367/QĐ-UB ngày 

22/2/2001 của UBND tỉnh Hải 

Dương V/v Giao đất để xây 

dựng bãi rác tạm thời của TP 

Hải Dương 

Bãi chôn 

lấp rác 

 
Lần 3 8,803.0 8,803.0 

Quyết định số 368/QĐ-UB ngày 

22/2/2001 của UBND tỉnh Hải 

Dương V/v Giao đất để xây 

dựng bãi rác tạm thời của TP 

Hải Dương 

Bãi chôn 

lấp rác 

 
Lần 4 3,342.0 3,342.0 

Quyết định số 1468/QĐ-UB 

ngày 22/5/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương V/v Giao đất để cải 

tạo nâng cấp đường vào bãi rác 

Ngọc Châu TP hải Dương 

Bãi chôn 

lấp rác 

 
Lần 5 14,249.0 14,249.0 

Quyết định số 474/QĐ-UBND 

ngày 31/1/2005 của UBND tỉnh 

Hải Dương V/v thu hồi đất, tạm 

giao cho Công ty môi trường đô 

thị TP hải Dương để mở rộng 

bãi chôn lấp rác tạm giai đoạn 3 

Bãi chôn 

lấp rác 
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STT 
Tên, địa chỉ 

lô đất 

Tổng diện  

tích lô đất 

(m2) 

Diện tích 

đất được  

nhà nước 

giao (m2) 

Hồ sơ pháp lý của lô đất 

Mục 

đích sử 

duṇg đất 

hiêṇ tại 

 
Lần 6 16,484.6 16,484.6 

Quyết định số 2060/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh 

Hải Dương V/v thu hồi giao đất 

cho Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Hải Dương để làm 

bãi chôn lấp rác. 

Bãi chôn 

lấp rác 

3 

Nhà máy chế 

biến phân 

hữu cơ từ rác 

142,163.0 142,163.0 

Gồm các quyết định số 

775/QĐUBND ngày 4/3/2008; 

Quyết định số 86/QĐ-UBND 

ngày 11/1/2008; Quyết định số 

3833 ngày 23/10/2008 của 

UBND tỉnh Hải Dương 

Nhà máy 

và các 

hạng mục 

hỗ trợ 

4 

Bãi tập kết 

rác tạm thời 

phường 

Thanh Bình 

800.0 800.0 

Quyết định số 423/QĐ-UBND 

ngày 30/1/2007 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hải Dương V/v thu 

hồi và giao đất để xây dựng bãi 

tập kết rác tạm thời phường 

Thanh Bình - TP hải Dương 

Bãi tập 

kết rác, 

Nhà để 

xe 

5 

Bãi tập kết 

rác 693 ( 

Bình Hàn) 

1,372.0 1,372.0 

Quyết định số 4979/QĐ-UBND 

ngày 5/12/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương V/v Giao đất để làm 

bãi rác tạm thời phường Bình 

Hàn - TP hải Dương 

Bãi tập 

kết rác 

6 

Bãi tập kết 

rác tạm thời 

Trung tâm 

Thương mại 

515.0 515.0 

Biên bản kiểm tra hiện trạng 

diện tích xây dựng ngày 

02/11/2004 và Biên bản bàn giao 

mặt bằng ngày 11/11/2003 

Bãi tập 

kết rác 

7 

Nhà để xe rác 

Trung tâm 

Thương mại 

355.0 355.0 

Biên bản kiểm tra hiện trạng 

diện tích xây dựng ngày 

02/11/2004 và Biên bản bàn giao 

mặt bằng ngày 11/11/2004 

Nhà để 

xe rác, 

bãi tập 

kết rác 

8 

Bãi tập kết 

rác tạm thời 

khu Phú 

Lương A 

104.0 104.0 
Biên bản nghiệm thu, bàn giao 

ngày 9/8/1997 

Bãi tập 

kết rác 

9 
Bãi tập kết 

rác Đá Mài 
132.0 132.0 

QĐ số 1391/QĐ-UB ngày 

15/10/2002 của UBND TP về 

việc phê duyệt thiết kế, dự toán 

công trình 

Bãi tập 

kết rác 

10 

Bãi tập kết 

rác Cẩm 

Thượng 

414.0 414.0 

QĐ số 386/QĐ-UB ngày 

25/4/2005 v/v phê duyệt báo cáo 

đầu tư xây dựng điểm tập kết rác 

tạm thời Cẩm Thượng 

Bãi tập 

kết rác 



Phương án cổ phần hóa  

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương 

2016 

 

   17 

3. Thực trạng về tài chính, công nợ 

 Thực trạng  về tài chính, công nợ của Công ty theo số liệu sổ sách Kế toán tại thời 

điểm 31/12/2014 như sau: 

Bảng số  8: Thực trạng về tài chính, công nợ của Công ty theo số liệu sổ sách Kế toán  

tại thời điểm 30/09/2014 

Đơn vị tính: đồng 

 Vốn chủ sở hữu 117.457.796.532 

Trong đó :   

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 7.050.000.000 

- Vốn khác của chủ sở hữu 14.366.613.606 

- Quỹ đầu tư phát triển 81.000.000 

- Quỹ dự phòng tài chính - 

- Nguồn vốn đầu tư XDCB 93.020.080.591 

 Các khoản phải thu 266.490.000 

- Phải thu ngắn hạn 266.490.000 

- Phải thu dài hạn - 

 Nợ phải trả 9.777.040.939 

- Nợ ngắn hạn 9.777.040.939 

- Nợ dài hạn - 

4. Thực trạng về lao động 

Tại thời điểm ngày công bố giá trị doanh nghiệp, tổng số cán bộ công nhân viên của 

Công ty là 236 người, trong đó cơ cấu như sau:  

Bảng số  9: Cơ cấu lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (26/11/2015) 

Tiêu chí 

Số 

lượng 

(người) 

Tỉ trọng  

(%) 

Tổng số 236 100% 

1. Phân theo trình độ lao động   

 Trình độ Đại học và trên đại học 33 14,0% 

 Trình độ cao đẳng 02 0,8% 

 Trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật 18 7,6% 



Phương án cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương 

2016 

 

   18 

Tiêu chí 

Số 

lượng 

(người) 

Tỉ trọng  

(%) 

 Lao động phổ thông 183 77,6% 

2. Phân theo loại hợp đồng lao động 236 100% 

Không thuộc diện ký hợp đồng lao động 01 0,4% 

Lao động làm việc theo HĐLĐ 235 99,6% 

 HĐLĐ không thời hạn 229 97,0% 

 HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 06 2,6% 

 HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 03 

tháng 
0  

3. Phân theo giới tính 236 100% 

- Nam 52 22,0% 

- Nữ 184 78,0% 

(Nguồn: Phương án lao động theo Phụ lục 3 kèm theo phương án này) 

Số lao động bình quân của các năm giai đoạn trước cổ phần hóa như sau:  

Lao động Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
Ngày 

26/11/2015 

Số lao động bình quân 267 247 254 236 

 

III. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 

 Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/09/2014: 174.365.068.325 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm bảy mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu,không trăm sáu mươi tám nghìn, ba trăm 

hai mươi lăm đồng) 

Trong đó: 

- Giá trị thực tế doanh nghiệp: 28.205.340.689 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, 

hai trăm linh năm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn, sáu trăm tám mươi chín đồng), gồm: 

+ Nợ thực tế phải trả: 9.777.040.939 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm bảy mươi 

bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn, chín trăm ba mươi chín đồng). 
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+ Nguồn kinh phí sự nghiệp: 4.860.815.088 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm sáu 

mươi triệu, tám trăm mười lăm nghìn, không trăm tám mươi tám đồng). 

+ Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hóa: 

13.567.484.662 đồng. (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm tám 

mươi bốn nghìn, sáu trăm sáu mươi hai đồng). 

- Gía trị tài sản chờ quyết định xử lý (Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải 

sinh hoạt (ODA)): 139.847.412.505 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ, tám trăm 

bốn mươi bảy triệu, bốn trăm mười hai nghìn, năm trăm linh lăm đồng) 

- Gía trị tài sản công ích, đơn vị sử dụng không trích khấu hao TSCĐ theo quy 

định, đề nghị giao doanh nghiệp quản lý, nguyên giá: 6.312.315.131 đồng (Bằng chữ: 

Sáu tỷ, ba trăm mười hai triệu, ba trăm mười năm nghìn, một trăm ba mươi mốt đồng). 

- Tài sản chờ thanh lý (Tài sản hỏng không sử dụng được), nguyên giá: 710.000.000 

đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười triệu đồng chẵn), giá trị còn lại bằng không, giao cho 

công ty tiếp tục bảo quản và thực hiện thanh lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Bảng số  10: Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/09/2014 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Số liệu sổ sách 

kế toán 

Số liệu sổ sách  

sau xử lý tài 

chính 

Số liệu xác 

định lại 
Chênh lệch 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) 

A. Tài sản đang dùng 

(I+II+III+IV) 
29.337.770.573 29.462.417.073 28.205.340.689 

-

1.257.076.384 

I. Tài sản cố định và đầu 

tư dài hạn 
13.990.533.653 13.990.533.653 12.593.966.009 

-

1.396.567.644 

1. Tài sản cố định 12.062.139.304 12.062.139.304 11.841.910.621 -220.228.683 

a. Tài sản cố định hữu 

hình 
12.062.139.304 12.062.139.304 11.841.910.621 -220.228.683 

b. Tài sản cố định thuê tài 

chính 
- - - 0 

c. Tài sản cố định vô hình 

(chưa gồm GT QSD đất) 
- - - 0 

2. Bất động sản đầu tư - - - 0 

3. Các khoản đầu tư tài 

chính dài hạn 
- - - 0 

4. Chi phí xây dựng cơ 

bản dở dang 
- - - 0 

5. Các khoản ký cược, ký 

quỹ dài hạn 
- - - 0 

6. CP trả trước dài hạn 

(chưa gồm GT lợi thế KD) 
1.928.394.349 1.928.394.349 752.055.388 

-

1.176.338.961 
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Chỉ tiêu 
Số liệu sổ sách 

kế toán 

Số liệu sổ sách  

sau xử lý tài 

chính 

Số liệu xác 

định lại 
Chênh lệch 

7. Các khoản phải thu dài 

hạn 
- - - 0 

8. Tài sản dài hạn khác - - - 0 

II. Tài sản lưu động và 

đầu tư ngắn hạn 
15.347.236.920 15.471.883.420 15.611.374.680 139.491.260 

1. Tiền 14.939.345.069 14.939.345.069 14.939.345.069 0 

a. Tiền mặt tồn quỹ 87.246.517 87.246.517 87.246.517 0 

b. Tiền gửi ngân hàng 14.852.098.552 14.852.098.552 14.852.098.552 0 

c. Tiền đang chuyển 0 0 0 0 

2. Đầu tư tài chính ngắn 

hạn 
0 0 0 0 

3. Các khoản phải thu 266.490.000 391.136.500 391.136.500 0 

4. Vật tư hàng hoá tồn kho 141.401.851 141.401.851 141.401.851 0 

5. Tài sản lưu động ngắn 

hạn khác 
0 0 139.491.260 139.491.260 

6. Chi phí sự nghiệp 0 0 0 0 

III. Giá trị lợi thế KD 

của DN (thương hiệu) 
0 0 0 0 

IV. Giá trị quyền sử 

dụng đất 
0 0 0 0 

     
B. Tài sản không cần 

dùng 
93.505.464.520 139.847.412.505 139.847.412.505 0 

I. Tài sản cố định và đầu 

tư dài hạn 
93.505.464.520 139.847.412.505 139.847.412.505 0 

1. Tài sản cố định 0 0 0 0 

2. Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 

3. Chi phí xây dựng cơ 

bản dở dang 
93.505.464.520 139.847.412.505 139.847.412.505 0 

4. Các khoản ký cược, ký 

quỹ dài hạn 
0 0 0 0 

II. Tài sản lưu động và 

đầu tư ngắn hạn 
0 0 0 0 

1. Công nợ không có khả 

năng thu hồi 
0 0 0 0 

2. Hàng hoá tồn kho ứ 

đọng kém, mất phẩm chất 
0 0 0 0 

     
C. Tài sản giao quản lý, 

không cần dùng, chờ 

thanh lý, . .  . 

6.312.315.131 6.312.315.131 6.312.315.131 0 

1. Tài sản cố định và đầu 

tư dài hạn 
6.312.315.131 6.312.315.131 6.312.315.131 0 
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Chỉ tiêu 
Số liệu sổ sách 

kế toán 

Số liệu sổ sách  

sau xử lý tài 

chính 

Số liệu xác 

định lại 
Chênh lệch 

2. Tài sản lưu động và đầu 

tư ngắn hạn 
0 0 0 0 

     
D. Tài sản hình thành từ 

quỹ PL, khen thưởng 
0 0 0 0 

     
TỔNG GIÁ TRỊ TÀI 

SẢN CỦA DN (A+ B+ 

C+ D) 

129.155.550.224 175.622.144.709 174.365.068.325 
-

1.257.076.384 

Trong đó: 
    

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC 

TẾ DOANH NGHIỆP 

(Mục A) 

29.337.770.573 29.462.417.073 28.205.340.689 
-

1.257.076.384 

E1. Nợ thực tế phải trả 9.777.040.939 9.777.040.939 9.777.040.939 0 

Trong đó: Giá trị quyền sử 

dụng đất 
0 0 - 0 

mới nhận giao phải nộp 

NSNN     

E2. Nguồn kinh phí sự 

nghiệp 
4.860.815.088 4.860.815.088 4.860.815.088 0 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC 

TẾ  VỐN NHÀ NƯỚC 

TẠI DOANH NGHIỆP 

{A- (E1+E2)} 

14.699.914.546 14.824.561.046 13.567.484.662 
-

1.257.076.384 

(Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp) 
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PHẦN II. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

1. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án cổ phần hóa 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển Doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; 

Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển 

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; 

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn bán Cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của Doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần; 

Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài 

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

nước thành Công ty cổ phần; 

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Chính phủ quy định một số nội 

dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng 

khoán của doanh nghiệp nhà nước.. 

Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ Quy định chính sách đối 

với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP. 

Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

tiến hành cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành 

viên Môi trường đô thị Hải Dương; 

Quyết định số 799/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty 

TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương về việc thành lập Tổ giúp việc Ban 

chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương; 

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Môi trường 

đô thị Hải Dương; 

Căn cứ Biên bản làm việc của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương 

và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương ngày 07/12/2015; 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban đổi mới Phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc phê duyệt đơn vị tổ chức đấu giá, giá khởi điểm và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư 

chiến lược để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương; 
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Căn cứ Biên bản Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

Hải Dương ngày 20/02/2016 về việc thống nhất thông qua Phương án cổ phần hóa Công ty 

TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương. 

2. Mục tiêu cổ phần hóa 

 Thực hiện mục tiêu của Chính phủ được nêu trong Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/07/2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, mục 

tiêu cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương bao gồm:  

 Thực hiện cổ phần hóa nhằm huy động vốn của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, 

tổ chức xã hội trong và ngoài nước để tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi 

mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; 

 Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao 

động trong doanh nghiệp; 

 Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường, khắc phục tình trạng 

cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp, gắn với phát triển thị trường vốn, thị 

trường chứng khoán. 

3. Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương luôn nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo 

sâu sát, kịp thời của UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan ban ngành của Tỉnh. Đây là điều 

kiện thuận lợi giúp Công ty xúc tiến nhanh hơn việc tổ chức thực hiện thành công quá trình 

cổ phần hoá; 

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với quy mô hoạt 

động kinh doanh hiện tại, thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức trong giai đoạn đầu hoạt 

động dưới mô hình công ty cổ phần;  

Ban Giám đốc Công ty đã có sự chuẩn bị tích cực về mặt tư tưởng, tổ chức để quá trình 

cổ phần hoá diễn ra thuận lợi và thành công, đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về cổ phần hoá cho người lao động cũng được thực hiện 

nghiêm túc, triệt để; 

Tập thể người lao động của Công ty từ Ban lãnh đạo đến nhân viên đều thể hiện quyết 

tâm cao trong việc cổ phần hoá, sẵn sàng tham gia góp vốn mua cổ phần, tiếp tục gắn bó lâu 

dài với Công ty sau giai đoạn cổ phần hóa. 

4. Hình thức cổ phần hóa 

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa và quy 

định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của 

Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần, hình thức 

cổ phần hóa Công ty là “bán  một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp”. Vốn 

điều lệ của Công ty cổ phần là  13.568.000.000  đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm sáu 

mươi tám triệu đồng) được làm tròn từ giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác 

định lại tại thời điểm ngày 30/9/2014 là 13.567.484.662 đồng. 
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5. Tên công ty cổ phần 

 Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG 

 Tên tiếng Anh : HAI DUONG URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK 

COMPANY 

 Tên viết tắt : URENCO 

 Trụ sở chính : 211 Lê Thanh Nghị- Thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương 

6. Ngành nghề kinh doanh dự kiến 

Quét thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và sản xuất; xử lý rác thải, phế liệu, phế thải 

công nghiệp và rác thải công nghiệp; dịch vụ thông hút phốt; quản lý và vận hành các công 

trình vệ sinh công cộng; sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng, thiết bị dụng cụ chuyên 

ngành vệ sinh môi trường; xây dựng các công trình vệ sinh môi trường; san lấp mặt bằng, 

bảo dưỡng, sửa chữa ô tô các loại; gia công sửa chữa các mặt hàng cơ khí. 

7. Cơ cấu tổ chức 

7.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa 

Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa 
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7.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 

 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)  

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công 

ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ 

đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho 

năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.  

 Hội đồng quản trị (HĐQT)  

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn 

đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những 

người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các 

quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.  

 Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động 

quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:  

 Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, 

hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc 

thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;  

 Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có 

quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới 

hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;  

 Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;  

 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.  

 Ban Giám đốc  

Ban Giám đốc gồm có một Giám đốc điều hành và các Phó Giám đốc giúp việc, điều 

hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của Giám đốc và 

Phó Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty. 
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8. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần 

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp được thực hiện cổ phần hoá tại thời 

điểm 30/09/2015 là: 13.567.484.662 đồng  (Mười ba tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu bốn 

trăm tám mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi hai đồng) 

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 36 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/7/2011 của Chính phủ; Căn cứ phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 

sau khi cổ phần hóa, năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty, khả năng tự chủ và mối quan hệ hợp tác với cá đối tác, và mức vốn điều lệ cần. Công ty 

xây dựng mức vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu như sau: 

Vốn điều lệ : 13.568.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu đồng) 

 Cơ cấu vốn điều lệ 

Bảng số  11: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến 

TT Nội dung 
Số lượng  

cổ phần 

Giá trị theo   

mệnh giá (Đồng) 

Tỷ lệ so 

với vốn 

điều lệ 

1 Nhà nước 691.968 6.919.680.000 51,00% 

2 Cổ đông khác ( bán ra ngoài) 664.832 6.648.320.000 49,00% 

2.1 Cán bộ công nhân viên 421.500 4.215.000.000 31,07% 

2.1.1 
Bán ưu đãi theo số năm thực tế làm 

việc trong khu vực nhà nước 
242.300 2.423.000.000 17,86% 

2.1.2 

Bán ưu đãi theo số năm cam kết làm 

việc lâu dài sau khi doanh nghiệp  

chuyển sang công ty cổ phần 
179.200 1.792.000.000 13,21% 

2.2 Bán cho đối tác chiến lược  203.520 2.035.200.000 15,00% 

2.3 Bán đấu giá cổ phần 39.812 398.120.000 2,93% 

 Tổng cộng 1.356.800 13.568.000.000 100,0% 

Số cổ phần không bán hết (nếu có) sẽ được xử lý tăng vốn Nhà nước theo quy định tại 

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Thông tư số 196/2011/TT-BTC và sẽ được trình Cơ quan có 

thẩm quyền quyết định bán tiếp vào thời điểm thích hợp sau khi Công ty cổ phần chính thức 

đi vào hoạt động. Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà vẫn 

không bán hết thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện điều chỉnh cơ cấu 

vốn điều lệ. Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương 
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và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm bổ sung 

vào dự thảo Điều lệ để thông qua về quyền bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH 

MTV Môi trường đô thị Hải Dương sau khi Công ty đã chính thức hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp trên cơ sở Phương án cổ phần hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

phê duyệt điều chỉnh. 

9. Đối tượng mua cổ phần, chính sách bán cổ phần giá ưu đãi và bán cổ phần lần đầu 

9.1. Phương thức bán cổ phần  

Việc bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương được áp 

dụng theo phương thức thỏa thuận trực tiếp quy định tại Điều 39 Nghị định số 59/2011/NĐ-

CP và Điều 8, Điều 9 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Giá bán thành công thấp nhất là cơ sở 

để xác định giá bán cổ phần cho người lao động được mua cổ phần với giá ưu đãi. 

9.2. Đối tượng mua cổ phần 

Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Người lao động của Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Hải Dương; Nhà đầu tư chiến lược; Nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông 

qua đấu giá (theo Điều 6 và Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) 

9.3. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 

Cổ phần ưu đãi cho người lao động gồm hai hình thức chi tiết như sau: 

 Bán cổ phần ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên  theo thời gian thực tế làm việc 

trong Khu vực nhà nước 

Căn cứ Khoản 1, Điều 48 Nghị điṇh số 59/2011/NĐ – CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 

của Chính phủ vể chuyển doanh nghiêp̣ 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, người 

lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại 

khu vực Nhà nước với giá bán bằng 60% giá bán thành công thấp nhất.  

Taị thời điểm công bố giá tri ̣doanh nghiêp̣, tổng số lao đôṇg có tên trong danh sách 

thường xuyên của công ty là 236 lao đôṇg. Căn cứ hướng dâñ taị Thông tư 33/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bô ̣Lao đôṇg thương binh và xa ̃hôị về hướng 

dâñ thưc̣ hiêṇ chính sách đối với người lao đôṇg theo Nghi ̣ điṇh 59/2011/NĐ – CP ngày 

18/07/2011 về chuyển doanh nghiêp̣ 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Sổ Bảo 

hiểm lao đôṇg của người lao đôṇg, và các hồ sơ có liên quan của người lao động, Công ty 

TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương  đa ̃lâp̣ danh sách lao động công ty tại thời điểm 

công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua ưu đaĩ theo thực tế làm việc tại khu vực 

nhà nước và công bố danh sách này taị Hôị nghi ̣ công nhân viên chức. Danh sách lao đôṇg 

đươc̣ mua ưu đaĩ theo thời gian thưc̣ tế làm viêc̣ trong khu vưc̣ Nhà nước và số cổ phần mỗi 
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người lao đôṇg đươc̣ mua đã đươc̣ công bố công khai và đươc̣ người lao đôṇg nhất trí thống 

qua taị Hôị nghi ̣ công nhân viên chức Công ty cu ̣thể như sau:  

 Tổng số cổ phần được mua ưu 

đãi 

: 242.300 cổ phần – tương đương giá tri ̣  

2.423.000.000 đồng tính theo mêṇh giá 

chiếm 17,86% vốn điều lệ Công ty cổ 

phần 

 Giá bán : 60% giá bán thành công thấp nhất  

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

lao động sẽ thực hiện sau khi bán cho 

nhà đầu tư chiến lược 

 (Danh sách người lao động được mua ưu đãi theo thời gian thực tế làm việc trong khu vực 

nhà nước kèm theo phương án này) 

(Biên bản Hôị nghi ̣công nhân viên chức kèm theo Phương án này) 

 Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ 

phần 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ – CP của Chính phủ ngày 

18 tháng 07 năm 2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ 

phần: 

 Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài 

cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) được mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 

200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 

2.000 cổ phần cho một người lao động. 

Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu 

dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) được mua thêm cổ phần ưu đãi 

theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa 

không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động. 

Đối với người lao động là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao 

làm việc tại doanh nghiệp được mua thêm 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp 

trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một lao động. 

Công ty đa ̃ tổ chức Hôị nghi ̣ công nhân viên chức để phổ biến tới người lao đôṇg 

chính sách ưu đaĩ cho người lao đôṇg trong phương án cổ phần hóa, kết quả như sau: 
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 Tổng số cổ phần CBCNV đăng 

ký mua 

: 179.200 cổ phần – giá tri ̣ tính theo mêṇh 

giá là 1.792.000.000 đồng chiếm 13,21% 

vốn điều lê ̣Công ty cổ phần 

 Giá bán 

 

: Bằng giá bán thành công thấp nhất  

 Thời gian thực hiện : Việc triển khai bán cổ phần cho người lao 

động sẽ thực hiện sau khi bán cho nhà đầu 

tư chiến lược 

 (Biên bản Hôị nghi ̣công nhân viên chức kèm theo Phương án) 

Tổng số cổ phần bán cho người lao động là: 421.500 cổ phần – giá trị tương ứng 

tính theo mệnh giá chiếm 31,07% vốn điều lệ của Công ty cổ phần. 

9.4. Cổ phần bán cho Công đoàn 

Theo quy điṇh điểm c khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/NĐ-CP thì Công đoàn cơ sở 

doanh nghiệp được sử dụng nguồn quỹ công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa  để mua 

cổ phần ưu đãi nhưng không quá 3% vốn điều lệ. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Hải Dương không có Quy ̃công đoàn nên Công đoàn không tham gia mua cổ 

phần khi cổ phần hóa. 

9.5. Bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược 

 Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về viêc̣ chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; 

 Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh 

nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần; 

 Căn cứ vào quy mô vốn điều lệ, tính chất ngành nghề kinh doanh và yêu cầu mở 

rộng phát triển doanh nghiệp. 

Phương án bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược như sau: 

9.5.1. Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lươc̣: 203.520 cổ phần – giá trị tương ứng 

tính theo mệnh giá là 2.035.200.000 đồng chiếm 15% vốn điều lê ̣của Công ty cổ phần. 

9.5.2. Hình thức bán cho nhà đầu tư chiến lươc̣: 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược trước khi thực 

hiện đấu giá công khai và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá khởi điểm 

(Theo điều 39 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011). 

9.5.3. Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược 

- Là nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) trong và ngoài nước; 

- Có năng lực tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính; 

- Có đội ngũ cán bộ chuyên viên lành nghề để hỗ trợ, tư vấn trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty và cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc 
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gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa ít nhất 05 

(năm) năm về vốn bằng hình thức: Đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng phương thức quản lý 

tiên tiến nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu 

quả cao. 

9.5.4. Hồ sơ Nhà đầu tư chiến lược bao gồm: 

- Đơn đăng ký mua cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Nhà đầu tư chiến lược bản sao hợp lệ (đối 

với tổ chức); 

- Bản cam kết bằng văn bản của Nhà đầu tư chiến lược về việc gắn bó lợi ích lâu dài 

và hỗ trợ Công ty sau cổ phần hóa; 

- Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2013, 2014 và BCTC năm 2015. 

9.6.  Bán cổ phần cho nhà đầu tư phổ thông:  

Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 39.812 cổ phần, 

giá trị tương ứng theo mệnh giá là 398.120.000 đồng, chiếm 2,93% vốn điều lệ. Việc bán 

cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo 

quy định tại chương IV Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011. 

10. Dự kiến chi phí cổ phần hóa 

 Công ty dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa sẽ là: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm 

triệu đồng) bao gồm: 

Bảng số  12: Chi phí cổ phần hóa dự kiến 

(Đơn vị: đồng) 

TT Nôi dung chi phí Thành tiền 

I Các khoản chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp 63.000.000 

1 

Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách về cổ phần hóa đến 

toàn thể CBCNV trong Công ty TNHH một thành viên Môi 

trường Đô thị Hải Dương, 

14.000.000 

 

2 

Chi phí hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng báo, truyền hình, học tập kinh nghiệm công tác cổ 

phần hóa 

30.000.000 

3 
Hội nghị bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa, các chi phí in ấn 

tài liệu, các chi phí khác phục vụ công tác cổ phần hóa 
19.000.000 

II Chi phí thuê tư vấn cổ phần hóa 190.000.000 

1 Chi phí hợp đồng thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 90.000.000 

2 Chi phí lập phương án cổ phần hóa, Điều lệ Công ty cổ phần 30.000.000 

3 
Chi phí hợp đồng tư vấn tổ chưc bán cổ phần theo phương án 

cổ phần hóa đã đã phê duyệt 
20.000.000 

4 Chi phí tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thành lập 35.000.000 

5 Chi phí tư vấn thẩm định giá khởi điểm 15.000.000 

III Chi phí chi cho ban chỉ đạo và tổ giúp việc 47.000.000 
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1 Phụ cấp ban chỉ đạo cổ phần hóa 23.200.000 

2 Phụ cấp cho Tổ giúp việc 15.800.000 

3 Chi phí khác liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp 8.000.000 

Tổng cộng: 300.000.000 

11. Kế hoạch sử dụng tiền thu được việc bán cổ phần 

Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của Nhà 

nước tại Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nước, tạm tính 

theo phương án giả sử tất cả số lượng cổ phần bán ra được bán hết với giá bán bằng giá khởi 

điểm là 10.100 đồng/cổ phần, chi tiết như sau: 

Bảng số  13: Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc bán cổ phần 

Chỉ tiêu Chú giải Cổ phần Giá bán Giá trị (đồng) 

Vốn Nhà nước thực tế tại 

Doanh nghiệp sau khi đánh giá 

lại 

(1)   13.567.484.662 

Vốn điều lệ Công ty cổ phần (2) 1.356.800  13.568.000.000 

Vốn Nhà nước taị Công ty cổ 

phần 
 691.968  6.919.680.000 

Giá trị tính theo mệnh giá của 

cổ phần bán cho người lao 

động, nhà đầu tư chiến lược và 

bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài 

 664.832  6.648.320.000 

Tiền thu được từ cổ phần hóa (3)=(4)+(7)+(8)   5.735.911.200 

Tiền thu từ bán cổ phần cho 

CBCNV 
(4)=(5)+(6) 421.500  3.278.258.000 

- Mua theo thời gian làm việc 

thực tế tại khu vực Nhà nước 
(5) 242.300 6.060 1.468.338.000 

- Mua theo thời gian cam kết 

làm việc tại CTCP 
(6) 179.200 10.100 1.809.920.000 

Tiền thu từ bán cho nhà đầu tư 

chiến lược 
(7) 203.520 10.100 2.055.552.000 

Tiền thu từ bán đấu giá (8) 39.812 10.100 402.101.200 

Giá trị chênh lệch vốn Nhà 

nước với vốn điều lệ công ty ty 

cổ phần 

(9)=(1)-(2)   -515.338 

Chi phí cổ phần hóa (10)   300.000.000 

Chi giải quyết chính sách lao 

động dôi dư 
(11)   0 

Số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp 

xếp doanh nghiệp nhà nước tỉnh 

Hải Dương 

(12)=(3)+(9)-

(10)-(11) 
  5.435.395.862 
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PHẦN III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 

1) Kế hoạch sắp xếp lao động 

Trên cơ sở hiện trạng đội ngũ lao động hiện có của doanh nghiệp, nhu cầu lao động 

giai đoạn sau cổ phần hóa và các quy định của pháp luật về lao động nhằm nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phát huy được năng lực của người lao động, Công ty 

dự kiến sẽ tiến hành phương án sắp xếp lại lao động như sau:   

Bảng số  14: Phương án sắp xếp lao động sau cổ phần hóa 

TT Nội dung Tổng số Ghi chú 

I 
Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị cổ 

phần hóa 
236  

1 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ  01 
Chủ tịch kiêm 

giám đốc 

2 Lao động làm việc theo HĐLĐ 235  

 
- Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời 

hạn 
229  

 
- Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ 

đủ 12 tháng đến 36 tháng 
06  

 
- LĐ theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời 

hạn dưới 12 tháng 
0  

3 
Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh 

sách lao động của Công ty 
0  

II 
Số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa 
0  

1 
Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện 

hành 
0  

2 Số lao động sẽ chấm dứt HĐLĐ, chia ra:   

 - Hết hạn HĐLĐ 0  

 - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ 0  

 
- Chấm dứt HĐLĐ với lý do khác theo quy định của 

Pháp luật 
0  

3 
Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm 

công bố giá trị doanh nghiệp  
0  

 
- Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 

63/2015/NĐ-CP 
0  

 
- Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và 

trả trợ cấp mất việc làm 
  

III 
Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại Công ty 

cổ phần 
236  

1 Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn 236  

2 Số lao động nghỉ chế độ BHXH, chia ra: 0  

 - Ốm đau   

 - Thai sản   
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 -Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   

3 Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ 0  

 - Nghĩa vụ Quân sự   

 - Nghĩa vụ công dân khác   

 - Bị tạm giam, tạm giữ   

 - Do hai bên thỏa thuận (không quá 03 tháng)   

(Phương án lao động theo Phụ lục 3 kèm theo Phương án này) 

 

Bảng số  15: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 

Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỉ trọng  

(%) 

Tổng số   

1. Phân theo trình độ lao động 236 100% 

 Trình độ Đại học và trên đại học 33 14,0% 

 Trình độ cao đẳng 02 0,8% 

 Trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật 18 7,6% 

 Lao động phổ thông 183 77,6% 

2. Phân theo loại hợp đồng lao động 236 100% 

Không thuộc diện ký hợp đồng lao động 01 0,4% 

Lao động làm việc theo HĐLĐ 235 99,6% 

 HĐLĐ không thời hạn 229 97,0% 

 HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 06 2,6% 

 HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định 

dưới 03 tháng 
  

3. Phân theo giới tính 236 100% 

- Nam 52 22% 

- Nữ 184 78% 

 (Phương án lao động theo Phụ lục 3 kèm theo Phương án này) 

 

2) Kế hoạch tuyển dụng 

Dựa trên nhu cầu về nguồn nhân lưc̣ để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh sau cổ 

phần hóa, Công ty sẽ bố trí sắp xếp vị trí, nhiệm vụ phù hợp đối với những lao động chuyển 

sang công ty cổ phần, đồng thời Công ty cũng sẽ tuyển duṇg thêm những vị trí còn thiếu. 

 

 

 

 



Phương án cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương 

2016 

 

   34 

PHẦN IV. HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT SAU CỔ PHẦN HÓA. 

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương đang quản lý và sử 

dụng 10 lô đất, tình hình sử dụng cụ thể như sau: 

Đất được sử dụng làm trụ sở làm việc Công ty có diện tích 1.297 m2, địa chỉ số 211 

Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương sau khi chuyển đổi mô hình cổ phần hóa Công ty chuyển 

mục đích sử dụng đất theo đúng Luật đất đai được nhà nước ban hành. 

Các lô đất được sử dụng làm bãi tập kết rác thành phố Hải Dương, đất dự án Nhà 

máy sau khi chuyển đổi mô hình cổ phần hóa Công ty sử dụng đất theo đúng mục đích 

giao. 

Đất làm bãi chôn lấp rác Soi Nam có diện tích 63.981 m2. Sau khi chuyển đổi mô 

hình cổ phần hóa, Công ty sử dụng đất theo đúng mục đích theo Văn bản số 2022/UBND-

VP ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Hải Dương và Văn bản số 1003/STNMT-QLĐĐ ngày 

30/9/2015 của Sở tài nguyên và Môi trường HD. 

 

PHẦN V. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

03 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Cơ hội và thách thức 

 Cơ hội 

Chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, sẽ giúp cho Công ty có được sự chủ động, tự 

chủ cao trong việc hoạch định cũng như thực hiện các chiến lược phát triển của mình, 

đồng thời tăng cường tính linh hoạt, khả năng phản ứng nhanh nhạy trong quản trị, điều 

hành nhằm thích ứng với sự biến động của tình hình kinh tế, xã hội. 

 Thách thức 

Cũng như các Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần khác, 

Công ty đã được thành lập và hoạt động dưới mô hình do Nhà nước sở hữu 100% vốn 

nhà nước, mọi quyết định, kế hoạch kinh doanh đều phụ thuộc vào chủ sở hữu. Do đó, 

việc thích nghi và vận hành tốt theo mô hình mới sẽ là một thách thức không nhỏ đối 

với Công ty sau cổ phần hoá đặc biệt là sự xáo trộn, thay đổi lớn trong phương thức 

quản trị điều hành của Công ty, đòi hỏi có một khoảng thời gian cho việc thích nghi. 

2. Định hướng phát triển của Công ty 

Căn cứ tình hình thực tế, Công ty có phương án duy trì, phát triển hoạt động sản xuất 

kinh doanh sau cổ phần hóa như sau: 

 Về công tác quản trị 

- Sắp xếp lại các bộ phận trong doanh nghiệp;  
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- Nâng cao năng lực quản lý. 

 Về thị trường:  

Là đơn vị hoạt động phục vụ dịch vụ công ích thực hiện theo các Hợp đồng của 

UBND thành phố Hải Dương với phương châm “xanh, sạch, đẹp” Công ty luôn hoàn thành 

các sản phẩm với chất lượng tốt nhất đảm bảo môi trường trong lành cho cộng đồng. 

 Về sản phẩm và sản lượng 

Cung ứng sản phẩm dich vụ công ích vẫn là một trong những hoạt động sản xuất kinh 

doanh chủ yếu của Công ty.  

Duy trì công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành Phố Hải Dương bao gồm thu 

gom,quét đường vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của cơ quan đơn vị, nhà hàng và hộ 

dân trong toàn Thành Phố.  

 Về nguyên vật  liệu  

Nhìn chung, thị trường các yếu tố đầu vào cho hoạt động của Công ty khá phong phú. 

Công ty có điều kiện để lựa chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trên cơ sở chào giá cạnh 

tranh góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty có thể chủ 

động được các nguồn cung ứng nguyên vật liệu đảm bảo cho sự phát triển hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

 Về tổ chức sản xuất, lao động tiền lương 

Đảm bảo ổn định về tổ chức sản xuất,sắp xếp tinh gọn các tổ đội nhằm năng cao tinh 

thần trách nhiệm trong công việc năng cao hiệu quả lao động với chất lượng dịch vụ tốt,  

đảm bảo chế độ tiền lương của người lao động ngày càng cao ….. 

3. Biện pháp thực hiện và tổ chức bộ máy Công ty cổ phần 

 Nâng cao năng lực Lãnh đạo: 

Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường, khắc phục tình trạng 

khép kín trong nội bộ doanh nghiệp, gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng 

khoán. 

Phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động. Tăng cường chức năng giám sát 

của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp. Đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp 

và người lao động trong doanh nghiệp. 

 Về tổ chức cán bộ: 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn và chuyên 

sâu, đảm bảo có đội ngũ cán bộ Lãnh đạo quản lý và chuyên môn giỏi, có phẩm chất chính 

trị vững vàng để điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. 
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Nâng cao trách nhiệm của các thành viên từ Giám đốc, Phó giám đốc đến các phòng, 

ban và bộ phận được phân công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ và giải quyết các 

công việc. Đồng thời Công ty tiếp tục sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế: Quy chế 

hoạt động của cơ quan; Nội quy lao động quy định nề nếp thời gian làm việc; Quy chế sử 

dụng phương tiện xe con cơ quan; Quy chế sử dụng điện thoại, điện nước văn phòng trong 

làm việc; Quy chế bảo vệ cơ quan; Nội quy phòng cháy, chữa cháy; Thỏa ước lao động; 

Quy định về tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ công nhân viên...,  

Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề có trình độ chuyên môn hóa cao, làm chủ 

được các thiết bị công nghệ. 

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ phục vụ sản xuất kinh doanh. 

 Giải pháp thực hiện phương án tài chính: 

Một trong những giải pháp thực tế cũng như tương lai cần hướng tới cho hiệu quả sản 

xuất kinh doanh hàng năm đó là thực hành tiết kiệm phải có chỉ tiêu tiết kiệm chi phí phấn 

đấu tăng tỷ lệ qua hàng năm nhằm ngày càng nâng cao mức thu nhập cho người lao động.  

Đánh giá thực trạng về tài sản hiện có và nhu cầu đầu tư, tranh thủ nguồn đầu tư nâng 

cao năng lực cho Công ty về lĩnh vực vệ sinh môi trường bao gồm xe máy, trang thiết bị 

chuyên dùng các phương tiện thu gom vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn Thành Phố.  

 Biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh:  

Trên cơ sở Kế hoạch giao của UBND tỉnh và Hợp đồng với UBND thành phố Công 

ty đã khoán sản phẩm theo khối lượng cho các đội sản xuất và thực hiện giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu sản phẩm theo từng tháng trên cơ sở nghiệm thu từ tổ đội, theo từng tuyến 

đường tùng khu vực... Công ty đã lập các quy chế về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm từng 

bước đưa sản phẩm dịch vụ đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Yêu cầu: Sản phẩm khi thực hiện xong phải đạt chất lượng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ 

thuật quản lý dịch vụ công ích của thành phố và công ty đề ra. 

4. Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh các năm trước cũng như định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội hiện nay. Dự kiến từ năm 2017, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải 

Dương lập phương án chi tiết để huy động vốn tăng vốn điều lệ, mở rộng sản xuất kinh 

doanh theo ngành nghề đã đăng ký nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao 

thu nhập cho người lao động bằng cách dùng toàn bộ quỹ đầu tư phát triển được trích từ 

lợi nhuận sau thuế để bổ sung cho vốn điều lệ của Công ty và thực hiện phương án phát 
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hành thêm cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong công ty và các tổ chức hoặc cá 

nhân số tiền thu được từ việc bán cổ phần sẽ bổ sung vốn điều lệ của Công ty. 

Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai 

đoạn 2016-2018 với các chỉ tiêu như sau:  

Bảng số  16: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1 Vốn điều lệ Triệu đồng  13.568 15.000   15.000 

2 Tổng số lao động Người  255 255  255  

3 Tổng quỹ lương Triệu đồng  17.750 18.000   18.350 

4 
Tiền lương bình quân của 

người lao động 
Triệu đồng  5,8 5,9   6,0 

6 Tổng Doanh thu Triệu đồng 33.000  34.500  36.000  

7 Tổng chi phí Triệu đồng 32.350   33.750 35.100  

8 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 750  900  1.000  

9 Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 600 720 800 

 Qũy đầu tư  phát triển   Triệu đồng 60 72 80 

 
Qũy Khen thưởng phúc lơị 

(10%) 
Triệu đồng 60 72 80 

 
Qũy hoạt động hội đồng quản trị 

và  Ban giám đốc (2%) 
Triệu đồng 12 14,4 16 

10 Lợi  nhuận chia cổ tức Triệu đồng 468 561,6 624 

11 
Tỷ lệ Cổ tức chi trả/vốn 

điều lệ 
% 3,45% 3,74% 4,16% 

12 
Tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế/Doanh thu 
% 2,27% 2,61% 2,78% 

13 
Tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế/vốn điều lệ 
% 5,53% 6,00% 6,67% 

14 
Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/vốn điều lệ 
% 4,42% 4,80% 5,33% 
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PHẦN VI. RỦI RO DỰ KIẾN 

1. Rủi ro về kinh tế 

Nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro được hình thành từ sự biến động 

của các nhân tố kinh tế cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối 

đoái… Các doanh nghiệp, với vai trò là một trong các chủ thể của nền kinh tế cũng không 

nằm ngoài sự tác động của các nhân tố trên.  

Từ năm 2008 đến nay, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và tình hình lạm 

phát nói riêng ở Việt Nam đã ở mức báo động. Trước bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm khó 

lường, Việt Nam đã có chủ trương đúng về tập trung cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, 

kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Theo số liệu do Tổng Cục Thống kê công 

bố, năm 2014 là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm (2011-2015) kể từ 2011 đến nay, tăng 

trưởng kinh tế không chỉ về đích mà còn vượt kế hoạch. So với kế hoạch chỉ tiêu tăng 

trưởng kinh tế 5,8% mà Quốc hội đưa ra thì năm 2014 đạt 5,98%. Mức tăng trưởng năm 

2014 cao hơn mức tăng trưởng 5,25% của năm 2012 và 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu 

hiệu tích cực của nền kinh tế. 

Nhờ các chủ trương đúng đắn này và sự chỉ đạo kiên quyết của lãnh đạo cấp cao, lãnh 

đạo các ngành, địa phương tình trạng lạm phát được đánh giá đã được kiểm soát, giảm khá 

đều đặn từ 23% thời điểm tháng 8/2011 còn 5% thời điểm tháng 8/2012. Năm 2013, với 

mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, tỷ lệ lạm phát đã được Chính phủ đưa xuống ở mức 

6%. Tính chung cả năm 2014, lạm phát chỉ tăng 1,84%, đây là mức rất thấp so với mục tiêu 

kiềm chế lạm phát 7% và cũng là mức thấp nhất trong 13 năm trở lại đây. Tỷ lệ lạm phát 

được duy trì ở mức thấp sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh 

nghiệp, giúp Doanh nghiệp kiểm soát được giá cả chi phí các yếu tố đầu vào, đảm bảo hoạt 

động kinh doanh ổn định.  

Theo dự báo của IMF, nền kinh tế thế giới năm 2015 sẽ phục hồi mạnh hơn, tăng 

trưởng toàn cầu được dự báo là 4% tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo tăng trưởng năm 

2014. 

Trong một nền kinh tế chung chưa phục hồi, tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro 

sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Những biến 

động của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung có ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần. Do đó những dự báo về triển vọng 

phát triển trong tương lai cũng như những kế hoạch kinh doanh đã đề ra của Công ty có thể 

thay đổi theo biến động của nền kinh tế. 
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2. Rủi ro luâṭ pháp 

Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động của 

ngành có ảnh hưởng tới Công ty. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây 

dựng và hình thành nên một môi trường pháp lý khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của 

nước ta chưa thật sự hoàn chỉnh và ổn định, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 

Công ty.  

Sau khi cổ phần hóa, hoạt động của Công ty vừa chịu sự điểu chỉnh của Luật doanh 

nghiệp và Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp Viêṭ Nam chưa đồng bộ, đang 

trong quá trình hoàn thiện mới, các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn cũng chưa thật 

đầy đủ, thị trường chứng khoán là lĩnh vực còn rất mới mẻ mà Doanh nghiệp cũng như nhà 

đầu tư chưa thực sự am hiểu để thực hiện đúng. Do đó nếu có sự thay đổi thì sẽ ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. 

3. Rủi ro của đơṭ chào bán 

Sau 14 năm ra đời và đi vào hoạt đôṇg, thi ̣ trường chứng khoán Viêṭ Nam đã đaṭ 

đươc̣ môṭ số thành công nhất định như quy mô thi ̣ trường tăng dần qua các năm, giá trị 

vốn hóa năm 2013 đaṭ 31% tổng sản phẩm quốc dân (GDP),... Tuy nhiên, vẫn tồn taị 

nhiều bất cập như quy mô thị trường chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, sản 

phẩm còn nghèo nàn, kiến thức của nhà đầu tư về thi ̣trường chứng khoán còn haṇ chế, 

nhà đầu tư hành đôṇg chủ yếu theo đám đông,… 

Chính vì thế, quyết định chào bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty vào thời 

điểm này có thể sẽ gặp một số khó khăn và bất lợi nhất định. 

4. Rủi ro đặc thù ngành 

Là môṭ doanh nghiêp̣ hoạt động trong lĩnh vực môi trường nên những tác đôṇg từ 

phía môi trường, thiên nhiên như: tình hình thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động nghiên cứu, sản xuất của Công ty. Bên caṇh đó, Công ty cũng đứng trước các 

rủi ro bất khả kháng như thiên tai (baõ lũ, đôṇg đất), hỏa hoaṇ. 
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PHẦN VII. CÁC ĐỀ XUẤT, ĐỀ NGHỊ 

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục giao kế hoạch (đặt hàng) hàng năm dịch vụ 

công ích cho Công ty theo đúng bộ đơn giá của Nhà nước thời gian từ 5 năm trở lên từ khi 

chuyển sang cổ phần hóa để ổn định công việc sau khi cổ phần. 

PHẦN VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 

Sau khi phương án cổ phần hóa của Công ty được phê duyệt và có quyết định chuyển 

Công ty thành Công ty cổ phần, Công ty triển khai thực hiện phương án theo lịch trình dự 

kiến như sau:  

1. Thông báo cho các nhà đầu tư về việc đăng ký mua cổ phần. Tổ chức bán cổ phần 

lần đầu theo quy định. 

2. Báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Công ty kết quả thực hiện bán cổ 

phần. 

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần. 

4. Báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh quyết định hoàn tất thủ tục chuyển Công ty TNHH một 

thành viên Môi trường đô thị Hải Dương thành Công ty Cổ phần. 

5. Thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Dự kiến Công ty cổ phần chính 

thức đi vào hoạt động vào quý II năm 2016. 

6. Hoàn tất thủ tục đất đai theo quy định. 

7. Quyết toán chi phí cổ phần hoá; quyết toán tài chính, quyết toán thuế của giai đoạn 

chuyển đổi và trình UBND tỉnh quyết định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký 

doanh nghiệp của Công ty cổ phần. 

8. Tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước với Công ty Cổ phần.  

 Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương là phù 

hợp với chủ trương của nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động 

của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương cũng như nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương xem xét 

và phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải 

Dương để tổ chức triển khai thực hiện các bước cổ phần hóa tiếp theo đúng theo quy định 

của Nhà nước./. 

Hải Dương, ngày … tháng … năm 2016 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                          Trần Trọng Khôi 
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