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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 - 2019 

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014 - 2019 

Giai đoạn 2014 - 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế 

những năm trước đó nhưng nền kinh tế - xã hội nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các 

doanh nghiệp phát triển. Ngành xây dựng cũng đang dần phục hồi đà tăng trưởng. Các chính 

sách tháo gỡ khó khăn cho ngành xây dựng và kinh doanh BĐS đã phát huy hiệu quả. Thị 

trường BĐS dần phục hồi tích cực, giá cả ổn định, thanh khoản tăng, tồn kho BĐS liên tục 

giảm, nhiều dự án xây dựng mới được triển khai. Tuy nhiên, cùng với đó là sự phát triển 

mạnh mẽ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và BĐS làm tính cạnh 

tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, gây không ít khó khăn cho Công ty trong việc tìm 

kiếm việc làm, phát triển thị trường.  

Trước những khó khăn thách thức ngày càng lớn, HĐQT cùng Ban điều hành đã thể hiện 

quyết tâm cao trong việc chỉ đạo, điều hành cùng toàn thể CBCNV Vinaconex 1 phấn đầu 

thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019: 

1.1 Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT: 

HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 bầu gồm 5 thành viên và 

số lượng thành viên HĐQT luôn được duy trì trong suốt nhiệm kỳ. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 

2014 - 2019 được kiện toàn qua các lần như sau: 

 

STT Họ và tên 
Ngày bắt đầu tham gia HĐQT 

2014 - 2019 

Ngày thôi tham gia HĐQT 

2014 - 2019  

1 Mai Long 
- Chủ tịch HĐQT từ ngày 

28/03/2014 

- Thôi tham gia HĐQT để nghỉ 

hưu từ ngày 01/01/2016  

2  Nguyễn Thạc Kim 

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc từ ngày 28/03/2014 

đến ngày 01/01/2016 

- Chủ tịch HĐQT từ ngày - 

01/01/2016 đến 23/03/2018 

- Thôi tham gia HĐQT để nghỉ 

hưu từ ngày 23/03/2018 
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STT Họ và tên 
Ngày bắt đầu tham gia HĐQT 

2014 - 2019 

Ngày thôi tham gia HĐQT 

2014 - 2019  

3 Lê Doanh Yên 
- Thành viên HĐQT từ ngày 

28/03/2014 đến nay 

 

4 Đinh Hoàng Diệp 
- Thành viên HĐQT từ ngày 

28/03/2014 đến nay 

 

5 Phạm Quang Thanh 
- Thành viên HĐQT từ ngày 

28/03/2014 

- Thôi tham gia HĐQT từ 

ngày 28/8/2014 

6 Thạch Anh Đức 

- Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng giám đốc từ ngày 

24/12/2015 

- Chủ tịch HĐQT từ ngày 

23/03/2018 đến nay  

 

7 Lã Giang Trung 
- Thành viên HĐQT từ ngày 

28/8/2014 

- Thôi tham gia HĐQT từ 

ngày 06/11/2015 

8 Nguyễn Quốc Hòa 
- Thành viên HĐQT từ ngày 

22/01/2016 

- Thôi tham gia từ ngày 

10/08/2016 

9 Vũ Nhất 
- Thành viên HĐQ từ ngày 

26/8/2016 đến nay 

 

10 Hoàng Văn Trình 

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc từ ngày 23/03/2018 

đến nay 

 

Danh sách thành viên HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đến ngày 

báo cáo gồm có: 

- Ông Thạch Anh Đức   - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) 

- Ông Hoàng Văn Trình  - Thành viên (kiêm nhiệm)  

- Ông Lê Doanh Yên  - Thành viên (kiêm nhiệm) 

- Ông Đinh Hoàng Diệp  - Thành viên (kiêm nhiệm) 

- Ông Vũ Nhất    - Thành viên (kiêm nhiệm) 

Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ để triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua, đánh giá kết quả và đưa ra định hướng cho hoạt động SXKD 

từng quý, họp bàn và thông qua các chủ trương, quyết sách, định hướng cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty thuộc các lĩnh vực: nhân sự, đầu tư, tài chính…, tạo điều kiện 

để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Trong các cuộc họp, 

đại diện Ban kiểm soát cũng được mời dự họp và tham gia đóng góp ý kiến. Bên cạnh đó, để 

phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 

HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 

được quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các cuộc họp và các Nghị quyết, quyết định 

được ban hành chủ yếu tập trung các vấn đề: 

 Đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động SXKD và đánh giá kết quả hoạt động SXKD 

hàng quý, hàng năm; 

 Công tác triển khai các dự án đầu tư, mua sắm máy móc thi công; 
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 Phê duyệt giá bán, điều chỉnh giá bán, giá thuê nhà, đất tại các dự án của Công ty; 

 Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ; 

 Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ; 

 Công tác quản lý tài chính, thu hồi công nợ; 

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm để thông qua Báo 

cáo tài chính, các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, BKS, kế hoạch và kết quả SXKD 

các năm, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các 

quỹ; chi trả thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC 

Nội dung chi tiết đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Báo cáo thường niên hàng năm và các 

Báo cáo tình hình quản trị công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý 

nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty. Trong đó, 

HĐQT đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số quy chế như: Quy chế 

quản lý kinh tế - tài chính (2014, 2015), Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế 

quản lý cán bộ (2015); sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của Luật Doanh 

nghiệp năm 2014; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do ĐHĐCĐ thông qua. 

Bên cạnh đó, HĐQT đã thành lập các tiểu ban trực thuộc nhằm hỗ trợ HĐQT trong công tác 

xây dựng định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015 - 2020 và công tác tái cơ cấu, sắp 

xếp lại bộ máy các đơn vị trực thuộc. 

1.2  Về tình hình thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao cho HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019: 

1.2.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh: 

Thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, định 

hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành 

triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm thể hiện ở một số chỉ tiêu 

chính như sau:         

         Đơn vị: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Thực 

hiện 

So 

với 

KH 

(%) 

Thực 

hiện 

So 

với 

KH 

(%) 

Thực 

hiện 

So 

với 

KH 

(%) 

Thực 

hiện 

So 

với 

KH 

(%) 

Thực 

hiện 

So 

với 

KH 

(%) 

1 
Giá trị sản 

lượng 
603,88 80,5 570,20 76 751,69 100,2 828,37 100,4 708,53 78,7 

2 Doanh thu 460,36 83,7 367,51 69,3 555,27 101 623,22 100,4 501,70 71,5 

3 
Lợi nhuận 

sau thuế 
11,66 106,4 11,94 109,3 12,84 100,3 15,17 111,5 15,81 103,2 

4 Nộp NSNN 31,3 154,1 41 120,9 30,6 83,9 36,3 109,6 37,78 147,5 

5 Cổ tức 16% 100 16% 100 20% 100 12% 100 12% 100 

6 

Thu nhập 

BQ đầu 

người/tháng 

5,15 
trđ 

99 5,1 trđ 93,6 5,6 trđ 96,9 6,4 trđ 102,6 6,9 trđ 103 
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1.2.2 Về công tác quản lý thi công xây lắp: 

Từ năm 2016, song song với mô hình quản lý khoán đội truyền thống, Công ty đã triển khai 

áp dụng mô hình quản lý xây lắp tập trung và mô hình kết hợp giữa quản lý tập trung với 

khoán đội. Mô hình này đã dần phát huy được hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí, chất 

lượng, tiến độ thi công, hạn chế rủi ro về công nợ tạm ứng đội…. 

1.2.3 Về công tác đầu tƣ: 

 Đầu tƣ mua sắm máy móc thiết bị, GGCP: 

Thực hiện đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị và giàn giáo cốp pha phục vụ cho hoạt động thi 

công xây lắp với tổng giá trị: 40,55 tỷ đồng. 

 Trong đó:  

- Mua sắm máy móc, thiết bị thi công: 10,95 tỷ đồng 

- Mua sắm giàn giáo, coppha:   29,6 tỷ đồng 

 Đầu tƣ tài chính: 

- Tổng mức đầu tư tài chính đầu nhiệm kỳ:  14,32 tỷ đồng 

- Mức đầu tư tài chính trong nhiệm kỳ:   0 đồng  

- Thoái vốn trong nhiệm kỳ:   7,48 tỷ đồng    

- Tổng giá trị đầu tư cuối nhiệm kỳ:   6,84 tỷ đồng   

- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính 5 năm 2014 - 2018 là: 1,56 tỷ đồng 

 Đầu tƣ kinh doanh bất động sản:  

- Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 với tổng mức đầu tư 917,9 tỷ 

đồng, khởi công tháng 04/2009 và hoàn thành, bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 

04/2013. Đến nay, toàn bộ 249 căn hộ và diện tích thương mại, văn phòng đã được chuyển 

nhượng.   

-  Dự án Tòa nhà C1 (quỹ đất 20% của Thành phố) tại Khu văn phòng và nhà ở cao cấp 

Vinaconex 1: đã thực hiện xong công tác trát ngoài nhà, Công ty đã ký kết hợp đồng vay vốn 

từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố. Hiện dự án tạm dừng để chờ hoàn tất một số thủ tục. 

- Dự án Khu Nhà ở LK Vinaconex 1 tại Cao Xanh Hà Khánh, Quảng Ninh: Dự án được 

khởi công từ 05/2012 với tổng mức đầu tư 38,675 tỷ đồng. Công ty đã giao dịch thành công 

toàn bộ 54 lô đất bên trong. Riêng 16 lô mặt đường Trần Phú phải thực hiện xây thô và hoàn 

thiện mặt đứng phía ngoài mới đủ điều kiện chuyển nhượng. Sau khi công tác xây thô và 

hoàn thiện mặt ngoài hoàn thành (dự kiến cuối quý II/2019), Công ty sẽ xúc tiến công tác bán 

hàng, thu hồi vốn đầu tư. 

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 được ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 

2015. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý và quy định tại Nghị định 167 của Nhà 

nước nên đến nay dự án vẫn chưa thể khởi công. Sau khi Vinaconex chuyển đổi chủ sở hữu, 

dự án này không còn nằm trong đối tượng ràng buộc bởi quy định của NĐ 167. Vì vậy, Công 

ty đang gấp rút hoàn thành các thủ tục còn lại và chở chủ trương từ Tổng công ty để khởi 

công dự án trong thời gian sớm nhất. 

1.2.4 Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán, thu hồi công nợ: 
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Về công tác quản lý tài chính: căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD hàng năm, HĐQT phê duyệt 

hạn mức vay vốn tín dụng để Ban điều hành có cơ sở cân đối, điều tiết dòng tiền một cách 

phù hợp cho các hoạt động SXKD của Công ty. 

Về công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ: HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc công ty quyết 

liệt, bằng mọi biện pháp để thu hồi nợ sớm nhất, tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh cho Công ty. 

1.2.5 Về công tác lao động, tiền lƣơng: 

- Tổng quỹ lương thực hiện bình quân: 133,12 tỷ đồng 

- Tổng số lao động bình quân:  2.282 người 

- Thu nhập bình quân:  5,83 triệu đồng/người/tháng 

1.2.6 Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm: 

Trong năm đầu của nhiệm kỳ, thị trường xây dựng trong nước trầm lắng, nguồn việc khó khăn, 

thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giá bỏ thầu thấp, yêu cầu về năng lực kinh nghiệm 

và chất lượng hồ sơ ngày càng  khắt khe. Công ty phải đã có những điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thị trường như rà soát các chi phí để có giá bỏ thầu cạnh tranh; cải tiến, nâng 

cao chất lượng biện pháp thi công và hình thức hồ sơ thầu; cải tiến phương thức quản lý, tổ 

chức thi công; mở rộng phạm vi tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước. Nhờ đó mà kết quả 

công tác này luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm từ 2014 - 2019, trung bình mỗi năm 

Công ty tham gia đấu thầu, chào thầu 41 công trình, tỷ lệ thắng thầu trung bình đạt 21,5%. 

1.2.7 Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ khác 

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ 

đông các năm.  

- Thực hiện chi trả đầy đủ thù lao HĐQT, BKS các năm theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong danh mục lựa chọn ĐHĐCĐ đã thông qua. 

 Nghiên cứu đầu tư, đổi mới công nghệ, xem xét đầu tư mua sắm các thiết bị tiên tiến, 

hiện đại để kịp thời nắm bắt các cơ hội và phát huy hiệu quả.  

 Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp 

ứng được các hoạt động của Công ty.  

 Củng cố, kiện toàn bộ máy các phòng ban Công ty đảm bảo tính chuyên nghiệp cao, 

năng động, gọn nhẹ, hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG 

NHIỆM KỲ 2014 - 2019 

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản 

lý trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều 

hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 

hàng năm. 
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Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám 

sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty, tuân 

thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cũng như quy chế quản trị nội bộ. Việc 

phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành, BKS được thực hiện tốt. 

III. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019: 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số vấn đề tồn tại, cụ thể như sau: 

- Công tác đầu tư:  

 Chưa hoàn thành công tác quyết toán đầu tư tại dự án Khu văn phòng và nhà ở cao 

cấp Vinaconex 1.  

 Chưa triển khai khởi công xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 theo kế hoạch. 

 Đầu tư tài chính vào một số doanh nghiệp không có hiệu quả, chưa thực hiện thoái vốn 

- Công tác thu hồi công nợ chưa có nhiều tiến triển, số dư nợ tạm ứng đội tăng cao. 

- Công tác tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc: hiện còn nhiều đầu mối đơn vị không hoạt động 

nhiều năm nay nhưng chưa thể cơ cấu lại được do vướng mắc về tài chính chưa giải 

quyết. 

IV. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024: 

Trên cơ sở đánh giá kết quả và những tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đề xuất định 

hướng một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau: 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa 

HĐQT, Ban điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban kiểm soát nhằm chỉ đạo và 

giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo của 

nhiệm kỳ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản là doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 

- Dự kiến kế hoạch năm 2019 như sau: 

 Giá trị sản lượng: 800 tỷ đồng 

 Giá trị doanh thu: 650 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế: 16,487 tỷ đồng 

 Cổ tức: 12% 

 Thu nhập bình quân NLĐ: 7,16 triệu đồng/người/tháng 

Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2019 - 2024 duy trì tỷ lệ tăng trưởng sản lượng, doanh 

thu mỗi năm từ 5-10%, cổ tức dự kiến: năm 2019: 12%, năm 2020: 14%, năm 2021: 15%, 

năm 2022: 16% và năm 2023: 20%. 

- Chỉ đạo thực hiện củng cố, hoàn thiện mô hình quản lý xây lắp tập trung; giảm thiểu chi 

phí quản lý, chi phí đầu vào để tăng hiệu quả hoạt động xây lắp. 

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để kiểm soát tốt dòng tiền, quyết liệt giải 

quyết công nợ tồn đọng; quyết liệt trong công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các công 

trình nhanh gọn nhằm tăng hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, từng bước ổn định và nâng 

cao năng lực tài chính của Công ty. 
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- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành dứt điểm các dự án đầu tư đã và đang thực hiện đồng 

thời đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án đầu tư mới để tạo thêm nguồn việc làm cũng 

như đóng góp vào sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. 

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp để cơ cấu lại hạng mục đầu tư tài 

chính. 

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ các phòng ban đến các đơn vị trực 

thuộc. Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề và lực lượng cán bộ 

quản lý có trình độ cao. 

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác đầu tư chiều sâu để tăng năng lực 

cho Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động SXKD. 

- Tiếp tục rà soát, xây dựng lại các quy chế quản lý nội bộ của Công ty để phù hợp với tình 

hình mới. 

HĐQT chân thành cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, phấn 

đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD của Công ty. HĐQT mong muốn quý vị cổ 

đông, nhà đầu tư, khách hàng sẽ tiếp tục tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng Vinaconex 1 

trên chặng đường phát triển phía trước. 

HĐQT đã hoàn thành nhiệm kỳ 2014 - 2019 và xin tuyên bố từ nhiệm kể từ thời điểm Đại hội 

đồng cổ đông bầu được HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiếp quản công việc HĐQT. 

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành 

công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

        

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Thạch Anh Đức 

 


