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TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM, ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, KIỂM ĐỊNH 

VÀ TƯ VẤN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

(Quyết định 792/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 

CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 

Tổ chức có cổ phiếu được chào bán: TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM, ĐÀO TẠO, SÁT 

HẠCH, KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN CÔNG 

TRÌNH GIAO THÔNG 

Vốn điều lệ của tổ chức được chào bán: 9.400.000.000 đồng 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 940.000 cổ phần 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 167.900 cổ phần 

Chiếm tỷ lệ: 17,86% vốn điều lệ                     

Phương thức chào bán: Đấu giá công khai thông qua Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần 

Bước giá 100 đồng 

Bước khối lượng 100 cổ phần 

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo 

quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu 

ra công chúng của Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, 

Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn công trình giao 

thông 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 167.900 cổ phần 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần 

Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được 

mua tối đa: 
167.900 cổ phần 

Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham 

dự, nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần: 
Tại các đại lý đấu giá 

Thời gian đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc, 

nhận và nộp phiếu đấu giá, thời gian tổ chức đấu 

giá: 

Theo Quy chế đấu giá 

Địa điểm tổ chức đấu giá: Số 7, Khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 
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Đặt cọc: 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo 

giá khởi điểm. 
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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

1. Căn cứ pháp lý 

 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; 

 Thông tư 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 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

 Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài chính 

và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công 

ty cổ phần; 

 Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

giá trị doanh nghiệp Trung tâm Đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, kiểm định và tư vấn 

công trình giao thông để thực hiện cổ phần hóa; 

 Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê 

duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Trung tâm Đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, 

kiểm định và tư vấn công trình giao thông thành công ty cổ phần; 

 Căn cứ biên bản họp Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Trung tâm nước ngày 02/12/2019 về việc 

thống nhất phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và cổ phần đấu giá công 

khai. 
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2. Những người chịu trách nhiệm chính đối với bản công bố thông tin 

2.1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá 

Họ và tên Chức vụ 
Vị trí trong 

BCĐ CPH 

Ông Nguyễn Minh Cảnh  
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bến Tre 
Trưởng ban 

Ông Dương Duy Phong 

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, 

Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư 

vấn công trình giao thông 

Phó trưởng ban 

Ông Nguyễn Công Bằng 

 

Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế 

tập thể và tư nhân Sở KH&ĐT 

Ủy viên 

 

Bà Lê Thị Luyến 
Quyền Trưởng phòng Tài chính 

doanh nghiệp thuộc Sở Tàic hính 
Ủy viên 

Ông Nguyễn Văn Chương 

Phó Trưởng phòng Lao động tiền 

lương – BHXH Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Ủy viên 

Bà Lê Yến Duy 

Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế 

& Tổ chức phi chính phủ thuộc Sở 

Nội vụ 

Ủy viên 

Ông Lê Hùng Cường 

 

Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng 

UBND tỉnh 
Ủy viên 

2.2. Tổ chức phát hành 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM, ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN CÔNG 

TRÌNH GIAO THÔNG 

Ông Dương Duy Phong Giám đốc 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, 

phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tình hình hoạt động 

kinh doanh, tình hình tài chính, giá trị doanh nghiệp và triển vọng phát triển của Trung tâm 

Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn công trình giao thông. 

2.3. Tổ chức tư vấn 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Ông Nguyễn Văn Khánh Phó Giám đốc phụ trách 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông 
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tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu 

do Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn công trình giao thông cung 

cấp nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. 

3. Các thuật ngữ viết tắt 

Tổ chức phát hành: Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn 

công trình giao thông (Trung tâm) 

Tổ chức tư vấn đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 

Cổ phiếu:  Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đăng kiểm và Dịch vụ Giao thông 

(là công ty sau khi chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, 

Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn công trình giao thông thành công 

ty cổ phần) 

TT/Trung tâm: Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn 

công trình giao thông 

UBND: Ủy ban nhân dân 

CTCP: Công ty cổ phần 

HĐTV: Hội đồng thành viên 

CPH: Cổ phần hóa 

ĐHĐCĐ:  Đại hội đồng cổ đông 

BCTC: Báo cáo tài chính 

CBCNV: Cán bộ công nhân viên 

TSCĐ: Tài sản cố định 

HĐ: Hợp đồng 

ROS: Tỷ suất lợi nhuận ròng 

ROA:  Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 

ROE:  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
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PHẦN II: TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa 

 Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:  Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư 

vấn công trình giao thông.   

 Tên giao dịch:  Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư 

vấn công trình giao thông.   

 Trụ sở chính:  Số 7, Khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành phố Bến 

Tre, Tỉnh Bến Tre; 

 Cơ sở 2:  24B1, Ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, 

Tỉnh Bến Tre; 

 Điện thoại:  +84 (275) 3824124; 3832544. 

 Fax:  +84 (275) 3826603  

 Mã số thuế: 1300145456 

2. Chức năng nhiệm vụ 

 Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; 

 Đào tạo lái xe mô tô các hạng (A1, A2, A3, A4); đào tạo lái xe ô tô các hạng (B1, B2, C, D, 

E, F); đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; 

 Tổ chức quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác sát hạch lái xe mô tô trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre; 

 Tư vấn và kiểm định chất lượng công trình giao thông: 

+ Khảo sát thiết kế, lập dự án các công trình giao thông; 

+ Thẩm tra thiết kế dự toán các công trình giao thông; 

+ Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án các công trình giao thông; 

+ Tư vấn quản lý dự án các công trình giao thông; 

+ Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng giao thông; 

+ Kiểm tra xác định chất liệu xây dựng công trình; 

+ Giám sát kỹ thuật thi công công trình xây dựng giao thông; 

+ Khoan thăm dò địa chất công trình. 

3. Quá trình hình thành và phát triển 

Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn công trình giao thông được 

thành lập theo Quyết định 792/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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Bến Tre. 

4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

Với kinh nghiệm gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đăng kiểm và kiểm định trên địa bàn 

tỉnh, Trung tâm có những lợi thế nhất định về khách hàng và kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ, 

đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ đăng kiểm và kiểm định các phương tiện giao thông, thủy bộ. 

5. Đánh giá nguồn nhân lực 

 Nguồn nhân lực: 

Tổng số lao động của Trung tâm tại thời điểm 01/11/2019 là 43 người, cơ cấu lao động theo 

trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

Tiêu chí Tổng số lượng Tỷ trọng Ghi chú 

Đại học 35 81,41 (%)  

Cao đẳng 01 2,32 (%)  

Trung, sơ cấp 07 16,27 (%)  

Nguồn: Trung tâm 

 Bố trí sử dụng lao động 

Trong những năm qua, công tác tổ chức về nhân sự của Trung tâm luôn được quan tâm. Toàn 

bộ viên chức, người lao động đều được Trung tâm bố trí sử dụng phù hợp và thực hiện đầy đủ 

các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. 

 Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm: 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 

Thu nhập bình quân 

(triệu đồng/người/tháng) 
5,4 5,5 6,0 

Nguồn: Trung tâm 

 Công tác phát triển nguồn nhân lực 

Trung tâm luôn quan tâm đến viên chức, người lao động có năng lực và tích cực xây dựng các 

cơ chế để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi của đơn vị. 

 Nguồn nhân lực: 

Tổng số lao động của Trung tâm tại thời điểm 01/11/2019 là 43 người, cơ cấu lao động theo 

trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

Tiêu chí 
Tổng số lượng 

(người) 

Tỷ trọng 

(%) 
Ghi chú 

Đại học 17 32,6  

Cao đẳng 08 15,3  
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Trung, sơ cấp 12 23,0  

Công nhân lành nghề, khác 15 28,8  

Nguồn: Trung tâm 

 Kế hoạch sắp xếp lao động 

Stt Nội dung Tổng số 

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

hóa 
43 

1 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ 33 

2 Lao động làm việc theo HĐLĐ 10 

  

Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 10 

Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 0 

Làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 03 tháng 0 

3 
Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao động của Công 

ty 
0 

II 
Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ 

phần hóa 
02 

1 Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành 0 

2 Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động 0 

  a)     Hết hạn HĐLĐ 0 

  b)     Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ 0 

  c)     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 
02 

  a)     Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP 02 

  b)     Số lao động phải chấm dứt HĐLĐ và trả trợ cấp mất việc làm 0 

III Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần 41 

1 Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn 40 

2 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH 01 

  a)     Ốm đau 0 

  b)     Thai sản 01 
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Stt Nội dung Tổng số 

  c)     Tai nạn giao thông 0 

3 Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ 0 

  a)     Nghĩa vụ quân sự 0 

  b)     Nghĩa vụ công dân khác 0 

  c)     Bị tạm giam, tạm giữ 0 

  d)     Do hai bên thỏa thuận 0 

Nguồn: Trung tâm 

6. Giá trị doanh nghiệp 

Theo Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để 

cổ phần hóa Trung tâm, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2018 để cổ 

phần hóa được thể hiện như sau: 

 Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp: 11.216.927.928 đồng 

 Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 9.463.746.774 đồng 

7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 

7.1. Thực trạng về tài sản cố định 

Tình hình tài sản cố định của Trung tâm theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá 

trị doanh nghiệp (31/12/2018) thể hiện tóm tắt ở bảng sau: 

Đơn vị tính: ngàn đồng 

Chỉ tiêu 
Số liệu sổ   

sách kế toán 

Số liệu  

xác định lại 
Chênh lệch 

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

A. TÀI SẢN ĐANG DÙNG 15.738.474.580 11.216.927.928 (4.521.546.652) 

I. TSCĐ và Đầu tư dài hạn 11.037.557.991 6.697.689.447 (4.339.868.544) 

1. Tài sản cố định 11.037.557.991 6.697.689.447 (4.339.868.544) 

a. Tài sản cố định hữu hình 4.666.220.391 6.697.689.447 2.031.469.056 

- TSCĐ hữu hình là CTXD 1.522.676.532 3.326.272.847 1.803.596.315 

- TSCĐ hữu hình là MMTB, PTVT và TSCĐ 

khác 
3.143.543.859 3.371.416.600 227.872.741 

Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Trung tâm tại thời điểm 31/12/2018 do Tổ chức 

định giá ban hành và Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Bến 

Tre.   
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7.2. Thực trạng về đất đai đang sử dụng 

Trung tâm đang quản lý và sử dụng tổng diện tích đất 13.618,7 m2 với hình thức nhà nước 

cho thuê đất thu tiền sử dụng hàng năm, chi tiết các địa điểm như sau: 

 Thửa đất thứ nhất: Văn phòng Trung tâm    

- Thửa đất số: 11, tờ bản đồ số: 20. 

- Địa chỉ: số 7, Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

- Diện tích: 3.645,3 m2. 

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 402585, do Ủy ban nhân 

dân thành phố Bến Tre cấp ngày 05/4/2007 (vào sổ cấp GCN: T01034); Hợp đồng 

thuê đất số 22/HĐTD ngày 19 tháng 7 năm 2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường 

và Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn công trình giao 

thông. 

 Thửa đất thứ hai: Bố trí nơi làm việc phòng Đào tạo và Sát hạch giấy phép lái xe; Phòng 

Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình giao thông 

- Thửa đất số: 1190, tờ bản đồ số: 13. 

- Địa chỉ: ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

- Diện tích: 9.973,4 m2. 

- Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm 

định và Tư vấn công trình giao thông thuê đất. 

8. Danh sách những công ty mẹ và công ty con 

 Danh sách công ty mẹ: không có; 

 Danh sách các công ty con, công ty liên kết: không có. 

9. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 

năm trước khi cổ phần hoá 

9.1. Tình hình hoạt động kinh doanh 

a. Doanh thu 

Doanh thu của Trung tâm chủ yếu là: 1. Hoạt động phí để lại; 2. Hoạt động dịch vụ. Cơ cấu 

doanh thu của Trung tâm qua các năm cụ thể như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 
9 tháng năm 

2019 
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Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 
Giá trị Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

1 
Hoạt động 

phí để lại 
409 4% 499 555 555 5% 454 8% 

2 
Hoạt động 

dịch vụ 
8.809 96% 8.353 10.525 10.525 95% 5.497 92% 

  Tổng cộng 9.218  100% 8.852 11.08 11.08   5.951   

Nguồn: Báo cáo tài chính 2016, 2017, 2018 và 9 tháng 2019 của Trung tâm 

b. Nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chính liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của Trung tâm là: văn 

phòng phẩm, điện chiếu sáng và các vật tư, phụ tùng sửa chữa hệ thống đăng kiểm và kiểm 

định.   

c. Chi phí sản xuất 

Cơ cấu chi phí hoạt động củaTrung tâm qua các năm gần đây cụ thể như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 
9 tháng năm 

2019 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

1 
Chi phí hoạt 

động thu phí 
- 0% - 0% 555 8% 190 4% 

2 
Chi phí hoạt 

động dịch vụ 
6.526 100% 6.141 100% 6.852 92% 4.235 96% 

  Tổng cộng 6.526 100%  6.141   7.407   4.425   

Nguồn: Báo cáo tài chính 2016, 2017,2018 và 9 tháng 2019 của Trung tâm 

d. Trình độ công nghệ 

So với các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực hiện nay, Trung tâm thuộc nhóm có trình 

độ công nghệ ở mức trung bình. Để đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

được ổn định, Trung tâm có tổ sửa chữa chuyên phục vụ việc sửa chữa nhỏ và thay thế phụ 

tùng cho các hệ thống khi cần thiết.  

e. Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 

Với đặc thù loại hình kinh doanh của Trung tâm là hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ 

đăng kiểm, do đó Trung tâm chủ yếu tập trung thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy 
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móc để phù hợp với các quy định hiện hành. 

f. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

Trong hoạt động kiểm tra chất lượng, Trung tâm áp dụng các tiêu chuẩn quy định cho từng 

loại dịch vụ riêng biệt. Bên cạnh đó, quá trình làm việc được quản lý, giám sát thông qua nhật 

ký sản xuất, quy định chuyên ngành cũng như kết quả công việc. Ngoài công tác tự kiểm tra 

của Trung tâm, còn có sự phối hợp kiểm tra, giám sát và các phản hồi của khách hàng để tiến 

hành nghiệm thu xác nhận chất lượng, khối lượng sản phẩm dịch vụ. 

g. Hoạt động maketing 

Hoạt động Marketing vẫn được Ban điều hành của Trung tâm đặc biệt chú trọng. Trung tâm 

quảng bá hình ảnh thông qua các kênh công tác xã hội và đoàn thể trong huyện, tỉnh cũng như 

khu vực khác. 

h. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế 

Hiện tại Trung tâm chưa có nhãn hiệu thương mại cũng như logo. Sau khi chuyển sang hoạt 

động dưới hình thức Công ty cổ phần, Trung tâm sẽ tiến hành thiết kế logo và đăng ký hình 

ảnh logo với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ.  

i. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

STT SỐ HĐ TÊN ĐỐI TÁC NỘI DUNG 
GIÁ TRỊ 

(đồng) 

1 
208/2019/HĐ-

BATGT 

Ban an toàn giao thông 

tỉnh Bến Tre 
Tư vấn 216.602.000 

2 
12/2019/HĐ-

BQLBT 

Ban quản lý, bảo trì đường 

bộ 
Tư vấn 251.403.000 

3 
07/2018/HĐ-

DK71015TV 

Ban quản lý đầu tư xây 

dựng huyện Ba Tri 
Tư vấn 238.306.000 

Nguồn: Trung tâm 

9.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi cổ 

phần hoá 

Tình hình tài chính: 

Các chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2017 và 

năm 2018 và 9 tháng năm 2019 của Trung tâm như sau:  

ĐVT: đồng 

TÀI SẢN 
Mã 

số 
31/12/2017 31/12/2018 30/9/2019 

TÀI SẢN     
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TÀI SẢN 
Mã 

số 
31/12/2017 31/12/2018 30/9/2019 

I. Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
01  1.030.405.824  2.743.912.271 828.466.001 

III. Các khoản phải thu 10 1.859.628.500 1.957.004.318 2.675.053.918 

1. Phải thu khách hàng 11 811.149.182 1.323.148.500 728.052.100 

2. Trả trước cho người bán 12 - -  

3. Các khoản phải thu khác 14 1.048.479.318 633.855.818 1.947.001.818 

VI. Tài sản cố định 30 7.634.255.462 13.750.443.974 14.308.298.520 

1. Tài sản cố định hữu hình 31 7.634.255.462 7.379.106.374 7.936.960.920 

- Nguyên giá 32  11.001.136.149 8.539.158.271 9.097.012.817 

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33  (3.366.880.687) (1.160.051.897) (1.160.051.897) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính 35  - 6.371.337.600  6.371.337.600 

- Nguyên giá 36  - 6.371.337.600  6.371.337.600 

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37  - -   

VII. Xây dựng cơ bản dở dang 40 - -  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

(50=01+05+10+20+25+30+40+45)  
50 10.524.289.786 18.451.360.563 17.811.818.439 

NGUỒN VỐN      

I. NỢ PHẢI TRẢ 60  982.588.264 1.534.364.335 (70.430.053) 

1. Phải trả nợ vay 64  -  -  

2. Nợ phải trả khác 68 982.588.264  1.534.364.335      (70.430.053) 

II. Tài sản thuần 70 9.541.701.522 16.916.996.228 17.882.248.492 

1. Nguồn vốn kinh doanh 71 - 13.740.628.048 13.740.628.048 

2. Thặng dư (thâm hụt) lũy kế 72 737.408.347 800.000.000 2.173.508.598 

3. Các quỹ 73 7.771.714.370 1.378.919.153  1.019.671.593 

4. Tài sản thuần khác (cải cách tiền 74 1.032.578.805  997.449.027  948.440.253 



 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM, ĐT, SH, KĐ VÀ TV CT GT                 CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Đơn vị tư vấn: BVSC  Trang 16 
 

TÀI SẢN 
Mã 

số 
31/12/2017 31/12/2018 30/9/2019 

lương) 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(80=60+70) 
80 10.524.289.786 18.451.360.563 17.811.818.439 

Nguồn: BCTC 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019 của Trung tâm 

9.3. Kết quả kinh doanh: 

ĐVT: đồng 

Stt Chỉ tiêu Mã số 2017     2018 
9 tháng đầu năm 

2019 

I 
Hoạt động hành chính, sự 

nghiệp 
    

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01 499.505.928  555.107.524      454.601.308 

2 Chi phí (05=06+07+08) 05  555.107.524    190.650.401 

3 
Thặng dư/thâm hụt (09=01-

05) 
09 499.505.928    263.950.907 

II 
Hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ 
    

1 Doanh thu 10 8.353.106.268 10.525.124.345  5.497.258.075 

2 Chi phí 11 6.141.202.455 6.852.319.656 4.234.550.838 

3 
Thặng dư/thâm hụt (12=10-

11) 
12 2.211.903.813 3.672.804.689   1.262.707.237 

III Hoạt động tài chính     

IV Hoạt động khác     

V Chi phí thuế TNDN 40 335.277.476 437.957.118     153.149.550 

VI 
Thặng dư/thâm hụt trong 

năm (50=09+12-40) 
50 2.376.132.265 3.234.847.571 1.373.508.598 

Nguồn: BCTC 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019 của Trung tâm 

9.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty 

 Thuận lợi 

- Trung tâm được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐND, UBND và chính quyền các cấp ở địa 

phương, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh đã được cấp trên giao hàng năm.  
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- Chi bộ, Trung tâm, các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng tập thể nhân viên, người lao 

động trong Trung tâm luôn đoàn kết nhất trí trong công tác lãnh đạo và điều hành sản 

xuất kinh doanh. 

- Trung tâm có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tâm huyết và có trách nhiệm với 

công việc. Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều kinh nghiệm 

thực tiển, tinh thần đoàn kết và tự giác cao. 

- Đội ngũ nhân viên quản lý, chuyên môn kỹ thuật đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 

trong quá trình công tác. 

 Khó khăn 

- Một số máy móc, thiết bị của Trung tâm đang sử dụng đã được lắp đặt từ nhiều năm 

trước đến nay không phù hợp về công suất khai thác. Trung tâm đang có kế hoạch để 

đầu tư thay thế dần các máy móc thiết bị này, tuy nhiên việc đầu tư đòi hỏi nguồn vốn 

lớn, trong khi đó nguồn vốn của Trung tâm hiện có giới hạn. 

- Địa bàn các khu dân cư của huyện nằm trên phạm vi rộng, thiếu tập trung, Trung tâm 

đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, do vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tại 

các khu vực dân cư nông thôn cần có sự hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước cho các 

công trình trên. 

- Nhân viên, người lao động Trung tâm có kinh nghiệm thực tiển nhưng trình độ chưa 

đồng đều, nhân viên kỹ thuật được đào tạo từ nhiều ngành nghề khác nhau đa số không 

trong ngành nước, kiến thức quản lý hạn chế do chưa qua đào tạo, kiêm nhiệm nhiều 

nhiệm vụ. Do đó trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Trung tâm còn những 

bất cập. 

- Hiện tượng ngập mặn ngày càng diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng 

đến nguồn nước cung cấp của Trung tâm trong những tháng mùa khô. 

10. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

Trung tâm hiện đang cung cấp dịch vụ đăng kiểm cho địa bàn tỉnh Bến Tre và các vùng lân 

cận. Về các doanh nghiệp có cùng dịch vụ trong địa bàn hiện nay có một vài đơn vị nên cũng 

có sự cạnh tranh nhất định. 

Bên cạnh đó, Trung tâm từng bước đa dạng hóa loại hình dịch vụ nhằm tăng cường khả năng 

cạnh tranh của Trung tâm so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề khác. 

11. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh sau Cổ phần hóa 

11.1. Một số dự báo 

Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long vùng đang được Đảng 

và nhà nước quan tâm, chú trọng phát triển kinh tế, và tiềm năng kinh tế rất lớn chưa được khai 

thác có hiệu quả. Bến Tre tiếp giáp với các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và kết nối với 

nhiều tỉnh khác thông qua Quốc lộ 60 và 57 đang được đầu tư nâng cấp mở các kết nối với Sóc 



 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM, ĐT, SH, KĐ VÀ TV CT GT                 CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Đơn vị tư vấn: BVSC  Trang 18 
 

Trăng, Bạc Liêu v.v… qua tuyến đường vành đai ven biển khi cầu Đại Ngãi đưa vào khai thác, 

sử dụng. Từ các tỉnh miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh qua Bến Tre thông qua cầu Cổ Chiên, 

cầu Rạch Miễu giảm được 70km đường bộ giúp giao lưu hàng hóa rất thuận lợi giảm thời gian và 

chi phí vận chuyển. Kinh tế vận tải thủy cũng rất thuận lợi vì Bến Tre có hệ thống sông rất chằn 

chịch . 

Hiện nay, ngoài lưu lượng phương tiện vận tải xe cơ giới đi Bến Tre ngày càng tăng, tại địa 

phương nhân dân và doanh nghiệp cũng đầu tư phương tiện này rất mạnh, dự báo trong thời gian 

đến việc đẩy mạnh đầu tư phương tiện xe cơ giới đường bộ và việc học thi để lấy giấy phép lái 

xe tăng mạnh đó là nhu cầu tất yếu. Bên cạnh đó, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng ngày 

càng phát triển để đáp ứng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà; Vì vậy công việc tư 

vấn công trình giao thông cũng được đòi hỏi nâng lên về số và chất lượng. Thế mạnh của tỉnh là 

kinh tế vườn và kinh tế biển; nông nghiệp đóng vai trò chính và từng bước chuyển dịch cơ cấu 

theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ. Trong những năm qua, việc đầu tư các khu, 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre mở rộng: như khu công nghiệp Giao Long, Phong 

Nẫm. Tới đây, ở Bình Đại; Phú Hưng, Thành phố Bến Tre; Mỏ Cày Bắc v,v…; phát triển các khu 

du lịch nghĩ dưỡng, sinh thái … Xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở.  

Với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi và ổn định như 9 tháng đầu năm 2019, nhiều chỉ 

tiêu cơ bản của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở một tỉnh nông 

nghiệp giàu tiềm năng nhưng cũng lắm khó khăn, nhưng đang trên đà tăng trưởng kinh tế như 

hiện nay, cùng với việc chuẩn bị một nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, Bến 

Tre sẽ tiến nhanh hơn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Bến Tre văn minh, 

giàu mạnh hơn. 

11.2. Mục tiêu và định hướng phát triển công ty cổ phần 

Trên cơ sở những dự báo, nhận định tình hình mới, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, định hướng 

của công ty cổ phần như sau: 

Mục tiêu  

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty theo hướng kinh doanh đa ngành nghề, trong đó tập trung 

03 lĩnh vực kinh doanh chính: Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; đào tạo lái xe mô tô các 

hạng (A1, A2, A3, A4); đào tạo lái xe ô tô các hạng (B1, B2, C, D, E, F); đào tạo thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội địa và tư vấn và kiểm định chất lượng công trình giao thông. 

Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các 

nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và 

thị trường. 

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, 
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kinh doanh và chuyên gia giỏi. 

Định hướng 

Hợp tác, liên kết các cổ đông, đối tác có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, thị trường, về năng lực quản 

trị… tạo ra chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn. 

11.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Cơ sở xây dựng kế hoạch 

Kế hoạch kinh doanh của Công ty được xây dựng dựa trên một số các cơ sở và dự báo như sau: 

- Công ty là đơn vị có truyền thống, hoạt động uy tín và được các cấp chính quyền địa phương tin 

tưởng hỗ trợ. 

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty đang dần đi vào vận hành và hoạt động, mặc dù tạo ra 

thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhưng nếu tạo ra dịch vụ, sản 

phẩm tốt, cạnh tranh và phát triển được thị trường sẽ đóng góp tốt vào kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Các chính sách ưu đãi về Thuế suất thu nhập doanh nghiệp từ 01/01/2016; 

Trên cơ sở dự báo, nhận định trước tình hình mới, mục tiêu và nguồn lực mới, và kế thừa các kết 

quả sản xuất kinh doanh đã đạt được, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh với sự đồng tính, nhất trí cao của người lao động và Ban lãnh đạo Công ty. 

11.4. Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 

Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động của Công ty 

sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh 

tế trong ba năm tiếp theo như sau: 

ĐVT: ngàn đồng 

TT Chỉ tiêu 
Ước tính 

2019 
Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

1  Doanh thu thuần  8.500.000 9.000.000  9.500.000  10.000.000  

Tốc độ tăng doanh thu (%)  5,88 5,56% 5,26% 

2  Tổng chi phí  7.200.000 7.500.000  7.725.000  8.034.000  

3  Lợi nhuận trước thuế  1.300.000 1.500.000  1.775.000  1.966.000  

4  Nộp thuế TNDN 20%  260.000 300,000  355.000  393.200  

5  Lợi nhuận  sau  thuế  1.040.000 1.200.000  1.420.000  1.572.800  

6 
Tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế/Doanh thu (%) 
15,29% 16,67% 18,68% 19,66% 
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TT Chỉ tiêu 
Ước tính 

2019 
Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

7 
Tỷ suất lợi nhuận/vốn 

điều lệ (%) 
 12,77% 15,11% 16,73% 

8 Vốn điều lệ  9.400.000  9.400.000  9.400.000  

Nguồn: Trung tâm 

Các chỉ tiêu chính: 

- Tăng trưởng doanh thu ≥ 5% so với năm trước; 

- Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm; 

- Trả cổ tức cho các cổ đông từ 5% trở lên; 

- Đầu tư, mua sắm thiết bị đổ mới công nghệ mỗi năm từ đảm bảo yêu cầu cho hoạt động kinh 

doanh; 

- Bảo đảm 100% các dịch vụ đạt chất lượng; 

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ thuật và công 

nghệ. 

11.5. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm 2020 - 2022 đã đề ra. Công ty đã đưa ra các 

nhóm giải pháp gồm: 

Giải pháp về tài chính - vốn 

Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, cân đối đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, sử 

dụng vốn đúng mục đích. Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực hiện tiết giảm chi phí, 

hạ giá thành sản phẩm nhằm bảo toàn và phát triển vốn. Tích cực tìm kiếm đối tác để triển 

khai các dự án đầu tư, sử dụng đất nhằm phát huy lợi thế thương mại tại các khu đất mà Công 

ty được giao quản lý sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư, mở rộng hoạt động có hiệu quả. 

Giải pháp về quản trị doanh nghiệp 

Tiếp tục xây dựng bộ máy và nhân lực theo hướng tăng cường hiệu quả; Hệ thống hoạt động 

cơ bản và các mặt trọng yếu tại các đơn vị thành viên và liên kết. Hoàn thiện hệ thống quy 

chế quản lý nội bộ phù hợp. Tiếp tục liên kết với các đối tác chiến lược có thế mạnh và uy tín 

để cùng phát triển. Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong 

công tác điều hành hoạt động; Tăng cường hoạt động kiểm tra. 

Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá phân loại cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo 
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yêu cầu đúng quy định. Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp thực tế hoạt động sản xuất 

kinh doanh để nâng cao hiệu quả làm việc. Tuyền dụng, đào tạo nhân sự và quản lý hiệu quả 

nguồn nhân lực của Công ty đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai 

đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến 2030. 

12. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 

12.1. Cơ sở xây dựng vốn điều lệ 

Căn cứ kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2018, giá trị thực tế của doanh 

nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2018 là: 11.216.927.928 đồng. 

Trong đó:  

 Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến 31/12/2018 của Trung tâm: 

9.463.746.774 đồng 

 Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: 0 đồng 

12.2. Vốn điều lệ công ty cổ phần 

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động hoạt sản kinh doanh dựa trên việc tái cơ cấu nhằm tạo ra một 

cấu trúc tài chính lành mạnh làm tiền đề cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp sau 

khi chuyển đổi đồng thời tạo nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trung tâm đã 

xác định nhu cầu vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau: 

 Vốn điều lệ: 9.400.000.000 đồng (Chín tỷ bốn trăm triệu đồng); 

 Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; 

 Số lượng cổ phần: 940.000 cổ phần. 

Trong đó: 

 Giá trị vốn Nhà nước làm cơ sở cổ phần hóa là 9.400.000.000 đồng, phần giá trị còn lại sẽ 

được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. 

13. Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần 

Trong giai đoạn 2018-2020, Công ty duy trì mức vốn điều lệ là 9,40 tỷ đồng. 

14. Những khó khăn của phương án cổ phần hóa 

14.1. Khó khăn của đợt chào bán 

Trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô đang trong giai đoạn phục hồi 

chậm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ ảnh hưởng của kinh tế thế giới và những nguy cơ 

từ nội tại nền kinh tế trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua do đó 

cũng có nhiều biến động. Thị giá của nhiều cổ phiếu nhìn chung thấp hơn giá trị thực. Do vậy, 
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rủi ro của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty khá lớn. Trong trường 

hợp không bán hết cổ phần trong đợt chào bán, Công ty sẽ xin điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, 

và chờ thời điểm thích hợp báo cáo cấp có thầm quyền tiếp tục phát hành. 

14.2. Khó khăn trong việc giữ và phát triển thị trường 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng kiểm cơ giới, trong đó 2 

doanh nghiệp là công ty tư nhân với nhiều chính sách liên hoạt và thông thoáng. Sau khi cổ 

phần hóa hoàn tất, Trung tâm sẽ chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ các cơ sở tư nhân này để giữ 

và phát triển thị phần. 

14.3. Khó khăn từ chi phí thuế đất hằng năm 

Sau khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Trung tâm sẽ phát sinh chi 

phí thuê đất do không còn được ưu đãi miễn tiền thuê đất. Đây là chi phí đáng kể trong tổng 

chi phí hoạt động hằng năm của Trung tâm. Ngoài ra, những biến động về đơn giá đất cũng 

như thuế suất có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

14.4. Khó khăn khác 

Ngoài một số khó khăn kể trên, Công ty cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên 

tai, hỏa hoạn.... Đây là những rủi ro bất khả kháng và nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, 

con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

15. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần 

Theo Công văn số 160/VPCP-ĐMDN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ 

về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; nhà nước giữ 51,00 % vốn 

điều lệ. Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu của các cổ đông như sau: 

Stt Danh mục Tỷ lệ Số cổ phần Giá trị 

1 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 51,00% 479.400  4.794.000.000  

2 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 16,14% 151.700  1.517.000.000  

2.1 
Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo 

năm làm việc 
5,86% 55.100  551.000.000  

2.2 
Cổ phần bán cho người lao động theo cam 

kết làm việc lâu dài 
10,28% 96.600  966.000.000  

3 Cổ phần bán ra bên ngoài 32,86% 308.900  3.089.000.000  

3.1 Bán cho nhà đầu tư chiến lược 15,00% 141.000  1.410.000.000  
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3.2 
Bán ra công chúng thông qua đấu giá công 

khai 
17,86% 167.900  1.679.000.000  

Tổng cộng: 100,00% 940.000 9.400.000.000                     

15.1. Đối với người lao động 

 Số lượng và giá bán: 

Theo theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 55.100 cổ phần, tương ứng 

với tổng mệnh giá là 551.000.000 đồng chiếm 5,86% vốn điều lệ Công ty cổ phần. 

Giá bán: bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của đợt đấu giá công khai. 

Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần: 96.600 cổ 

phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 996.000.000 đồng chiếm 10,28% vốn điều lệ Công ty 

cổ phần. 

Giá bán: bằng giá đấu thành công thấp nhất của đợt đấu giá công khai. 

 Phương thức thanh toán: 

Người lao động đăng ký mua tại Trung tâm và nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa của 

Trung tâm. 

Thời điểm đăng ký mua dự kiến: tháng 12/2019. 

Thông tin tài khoản phong tỏa: 

 Tên tài khoản:  Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn 

công trình giao thông 

 Số tài khoản:  7211 000 111 2790 

 Tại Ngân hàng:  BIDV -  chi nhánh Bến Tre. 

Thời hạn thanh toán: dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt đấu giá công khai. 

15.2. Đối với nhà đầu tư chiến lược 

 Số lượng và giá bán: 

Số lượng bán cho nhà đầu tư chiến lược là 141.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 15,00% vốn điều lệ. 

Giá bán: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và không thấp hơn giá giá đấu 

thành công thấp nhất của đợt đấu giá công khai. 

Đối tượng tham gia: 

Theo tiêu chí nêu tại phương án cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Phương thức đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Tiền đặt cọc: Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo 

giá khởi điểm sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt lựa chọn là nhà đầu tư chiến lược trong 
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3 ngày làm việc. Tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản phong tỏa theo thông báo. Trường 

hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc. 

Thời hạn thanh toán: dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt đấu giá công khai. 

Tiền thanh toán mua cổ phần được chuyển vào tài khoản phong tỏa theo thông báo. 

15.3. Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá 

Số lượng và giá bán: 

Số lượng bán cho nhà đầu tư tham gia đấu giá là 167.900 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 17,86% vốn 

điều lệ. 

Giá bán khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần. 

Đối tượng: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định 

của pháp luật. 

Phương thức thanh toán: 

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bảo Việt ban hành. 

15.4. Xử lý số lượng cổ phần không bán hết 

Số lượng cổ phần không bán hết gồm: 

 Số cổ phần không được đăng ký mua theo phương án đấu giá công khai đã được duyệt; 

 Số cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua; 

 Số cổ phần của người lao động đăng ký mua; 

 Số cổ phần bán cho đối tác chiến lược. 

Trong trường hợp không bán hết số lượng cổ phần chào bán, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ xem 

xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. 

16. Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa 

Tổng số tiền thu được từ cổ phần hoá doanh nghiệp sẽ được quản lý và sử dụng theo quy định 

của pháp luật về cổ phần hóa. Việc tính toán số tiền này dựa trên các giả định: 

 Giá bán cổ phiếu bằng giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất (10.000 đồng/cổ phần); 

 Giá đấu thành công thấp nhất bằng giá khởi điểm; 

 Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược bằng với giá khởi điểm; 

 Số lượng cổ phần chào bán được bán hết.  

Stt Nội dung chi tiết Đvt Diễn giải  Giá trị  

1 Vốn nhà nước hiện có Đồng QĐ phê duyệt GTDN 9.463.746.774  
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2 Cơ cấu vốn điều lệ “ Dự kiến 9.400.000.000  

a Nhà nước 51,00% “ Ban Chỉ đạo đề nghị 4.794.000.000  

b Cổ đông khác 49,00% “ = Mục 2 - 2a 4.606.000.000  

3 Phần vốn Nhà nước còn lại   = (mục 1- 2a) 4.669.746.774  

4 Phần giá trị nộp về cho Nhà nước     63.746.774  

6 Bán phần vốn Nhà nước “ = (mục 1- 2a) 4.606.000.000  

7 Tổng số cổ phần chào bán  CP = mục 2b:10.000 đ/CP 460.600  

8 Cơ cấu cổ phần chào bán CP = mục 6 460.600  

a Theo năm làm việc cho người lao động “ Danh sách kèm theo 55.100  

b 
Theo cam kết làm việc lâu dài cho 

người lao động 
“ Danh sách kèm theo 96.600  

c Nhà đầu tư chiến lược     141.000  

d Bán đấu giá công khai “ = mục 7 - 7a - 7b-7c 167.900  

9 Giá bán đ/CP     

a Giá khởi điểm bán đấu giá công khai “ Đề xuất 10.000  

b 
Giá bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ theo 

năm làm việc trong khu vực nhà nước 
“ = mục 9a x 60% 6.000  

c 
Giá bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ theo 

cam kết làm việc lâu dài 
“ = mục 9a 10.000  

d 
Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến 

lược 
“  = mục 9a 10.000  

10 Số tiền thu từ phát hành cổ phần Đồng   4.385.600.000  

a 
Bán cho người lao động theo năm làm 

việc trong khu vực nhà nước 
“ = mục 8a x 9b 330.600.000  

b 
Bán cho người lao động theo cam kết 

làm việc lâu dài 
“ = mục 8b x 9c 966.000.000  

c Nhà đầu tư chiến lược “ = mục 8c x 8d 1.500.000.000  

d Bán đấu giá công khai “ = mục 8c x 9a 1.589.000.000  

11 Tổng số tiền thu sau phát hành Đồng = mục 10 4.385.600.000  

a 
Giá trị cp Nhà nước bán bớt theo mệnh 

giá 
“ = mục 3 4.606.000.000  

b Chi phí cổ phần hóa “ Theo dự toán 300.000.000  

c Chi phí giải quyết chế độ NLĐ “ Theo phương án  21.605.000  

d Phần thăng dư vốn “ = mục 10 - (10a+ 10b)  (542.005.000) 

d1 Để lại cho DN “   -    

d2 Nộp về ngân sách “    (542.005.000) 

12 Tổng số tiền để lại cho doanh nghiệp “   -    

13 Tổng số tiền hoàn về Ngân sách “   4.127.741.774  
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Số liệu cuối cùng sẽ căn cứ theo kết quả thực tế quá trình bán cổ phần để cổ phần hóa của 

Trung tâm. 

17. Kết luận 

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá về tài 

sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Trung tâm trước khi đăng ký 

mua cổ phần.  

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu đã được kiểm toán do Công 

ty cung cấp và được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua, đảm bảo tính công khai, minh bạch 

và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. 

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi 

quyết định tham gia đấu giá.  

Trân trọng. 

Bến Tre, ngày 02 tháng 12 năm 2019 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM, ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN          

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

TRƯỞNG BAN 

(đã ký) 
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