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Năm 2019 là năm thứ 12 Giải thưởng Ngọn Hải Đăng được tổ chức. Năm nay
có 19 DN được UBND tỉnh tôn vinh vì thành tích xuất sắc trong sản xuất
kinh doanh, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và tích
cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội.
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Khách hàng đóng tiền lãi vay định kỳ tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
Long Điền.
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG
19 DN được vinh danh “Ngọn Hải Đăng” 2019 đều là những DN có kết quả kinh
doanh ấn tượng. Hầu hết các DN này đều đạt mức tăng trưởng hàng năm trên
10%.Một số DN đã khẳng định được thương hiệu ở lĩnh vực hoạt động, không chỉ
ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.
Công ty TNHH kết cấu Thép PEB (đường số 12, KCN Đông Xuyên, TP. Vũng
Tàu) là một ví dụ. DN này hoạt động trong lĩnh vực gia công chế tạo khung nhà
thép tiền chế. Hiện nay, 70% sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang các
nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
hàng năm luôn có sự tăng trưởng ổn định với mức tăng bình quân từ 15-20%.
Năm 2018, tổng doanh thu của công ty đạt khoảng 100 triệu USD. Hiện nay, Công
ty đã mở văn phòng đại diện tại Bangladesh và đưa vào hoạt động nhà xưởng
rộng khoảng 6ha tại Myanmar từ cuối năm 2018. Bên cạnh đó, Công ty cũng
đang nghiên cứu nhập thêm dây chuyền sản xuất nhà thép tiền chế đúc sẵn để
phục vụ cho thị trường Philippines. Năm 2019, dự kiến tổng doanh thu của Công
ty tăng trưởng khoảng từ 15-20%. Ngoài ra, công ty cũng áp dụng công nghệ
mới, cải thiện kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh
trong nước và quốc tế như: áp dụng phần mềm Strumis 2018 chuyên về quản lý
sản xuất kết cấu thép, máy cắt CNC Gas, máy khoan 3D…
Một cái tên quen thuộc được vinh danh tại Giải thưởng Ngọn Hải Đăng năm nay
là Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (Hodeco). Sau gần 18 năm hoạt động,
Hodeco đã tham gia nhiều dự án nhà ở tại địa phương. Các công trình của
Hodeco đầu tư xây dựng để lại dấu ấn và tạo được sự hài lòng của khách hàng.
Trình độ thiết kế, xây dựng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Hodeco không ngừng
được nâng cao. Về lĩnh vực kinh doanh, Hodeco luôn chủ động đón đầu những
xu hướng mới. Chẳng hạn, từ năm 2015, Hodeco chú trọng phát triển các dự án
BĐS kết hợp du lịch nghỉ dưỡng (condotel). Tháng 2/2017, công ty đã khởi công
dự án Fusion Suites Vũng Tàu, theo mô hình này tại số 02, Trương Công Định,
TP Vũng Tàu. Dự kiến, dự án này sẽ được đưa vào khai thác kinh doanh vào
năm 2019.
Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco cho biết, năm 2019, Công ty tiếp
tục triển khai đầu tư các dự án: Ecotown Phú Mỹ; chung cư đường Thống Nhất
nối dài; nhà ở xã hội Phú Mỹ; triển khai dự án khu nhà ở The Light City; tiền khai
trương dự án Fusion Suites Vũng Tàu, mở bán dự án Khu nhà ở Tây 3/2 phường
11, TP.Vũng Tàu; xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Antares Vũng Tàu (Khu du lịch
giải trí Đại Dương Vũng Tàu). Ngoài triển khai thực hiện các dự án BĐS, công ty
còn nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh
doanh nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong
nước và quốc tế. Năm 2019, Hodeco phấn đấu đạt tổng giá trị sản lượng 1.200 tỷ
đồng, tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng; chia cổ tức
từ 15% trở lên.
CHĂM LO CUỘC SỐNG CHO LAO ĐỘNG
Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hội nhập
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kinh tế quốc tế, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh và
của đất nước; các DN đạt Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019 còn chú trọng chăm
lo, cải thiện thu nhập cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; phối
hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng quy chế hoạt động, thương lượng, ký kết
thỏa ước lao động tập thể, đối thoại gặp gỡ người lao động; thực hiện hỗ trợ kinh
phí, tạo điều kiện công nhân vừa lao động, vừa học tập, nâng cao trình độ, kỹ
năng nghề nghiệp… Có thể kể đến các DN như: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây
dựng giao thông tỉnh; Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Phước Thịnh; Công ty
TNHH MTV Xổ số kiến thiết; Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền; Công ty CP
Hải Việt; Công ty CP phát triển nhà BR-VT; Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam Vũng Tàu - Côn Đảo; Công ty CP DIC 4; Công ty CP Đầu
tư Xây dựng dầu khí IDICO; Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị
Vũng Tàu...
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long
Điền - đơn vị được nhận Giải thưởng Ngọn Hải đăng 2019 cho biết, Quỹ được
thành lập tháng 7/2011. Đến nay, Quỹ đã trở thành chỗ dựa cho các khách hàng,
thành viên HTX có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Sau 8 năm hoạt
động, Quỹ đã trở thành chỗ dựa cho những thành viên, khách hàng khu vực quỹ
quản lý có nhu cầu vay vốn. Từ đầu năm đến nay, Quỹ đã cho 464 thành viên,
khách hàng vay với tổng dư nợ 109,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế, đóng góp cho
ngân sách nhà nước tăng dần qua từng năm. Chẳng hạn, năm 2017, đóng góp
của Quỹ tín dụng Long Điền là 173,9 triệu đồng, năm 2018 là hơn 276 triệu đồng
và 6 tháng đầu năm 2019 là hơn 96,6 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
cho biết, bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Quỹ cũng luôn quan tâm đến các chế độ
cho người lao động. Hiện Quỹ có 11 người, với thu nhập bình quân 12,5 triệu
đồng/tháng. Ngoài ổn định và tăng dần mức lương, Quỹ cũng thực hiện đầy đủ
các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

19 DN nhận Giải thưởng Ngọn Hải Đăng năm 2019
Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông tỉnh;
Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Phước Thịnh; Công
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; Quỹ tín dụng nhân dân
cơ sở Long Điền; Công ty CP Hải Việt; Công ty CP
phát triển nhà BR-VT; Chi nhánh Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam Vũng Tàu - Côn Đảo;
Công ty CP DIC 4; Công ty CP Đầu tư Xây dựng dầu
khí IDICO; Công ty CP Phát triển công viên cây xanh
và đô thị Vũng Tàu; Công ty TNHH MTV kết cấu thép
PEB; Công ty Điện lực BR-VT; Công ty TNHH Kinh
doanh nông sản Việt Nam; Công ty TNHH MTV Lan
Anh; Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép;
HTX khai thác thủy sản Quyết Thắng; Công ty TNHH
Xây dựng Đông Nam; Công ty TNHH MTV Xăng dầu
BR-VT; Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3.
Trong khi đó, Công ty TNHH PEB, một công ty nước ngoài nên việc quan tâm đến
các chế độ cho người lao động càng được quan tâm. Ông Trần Thế Bảo, Chủ tịch
Công đoàn Công ty cho biết, hiện công ty có 750 công nhân, mức lương trung
bình của công nhân khoảng 8,5 triệu đồng/tháng. Hàng năm, Công ty đều thực
hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

CÁC TIN KHÁC
Ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch UBND tỉnh: Tạo môi trường
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
Hơn 3.000 tỷ đồng vốn huy động xây dựng NTM Đất Đỏ
Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Lê Hồng Phong (TP.Vũng
Tàu)
Ngành hải quan tạo đột phá về "chỉ số hài lòng"
Cặp "song sinh" sông Chà Và và sông Rạng - kỳ 1: Làm giàu trên dòng
sông quê
Doanh nghiệp hưởng ứng tiêu dùng "xanh"
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