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BÁO CÁO  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM NĂM 2021 
 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, nền kinh tế toàn cầu bị gián đoạn, nhu 

cầu đầu tư suy giảm, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có Việt 

Nam. Tuy nhiên, bằng những biện pháp chủ động, quyết  iệt và sáng tạo ở các cấp, Việt Nam đã 

kiểm chế được đại dịch và nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ ổn định đã phần nào tháo gỡ khó 

khăn cho khu vực tư nh n v  th c đ y kinh tế phục hồi. Năm 2020, ngành xây dựng Việt Nam 

tăng trưởng  6,76%, tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng trong năm v o GDP đã tăng từ mức 

5,94% lên 6,19%.    

Năm 2020 tiếp tục    năm tương đối khó khăn đối với Vinaconex 1 về nguồn vốn cũng như 

nguồn việc làm, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Vinaconex 1 luôn đo n kết, nỗ lực 

phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:   

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020 

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty: 

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã triển khai kế hoạch, định 

hướng SXKD, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc v  Ban điều hành triển khai thực hiện. Kết quả 

thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020 thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:  
 

Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị KH năm 2020 TH năm 2020 TH/KH năm 2020 

1. Tổng giá trị sản  ượng Tr.đ 491.945 316.017 64% 

2. Tổng doanh thu Tr.đ 502.537 388.951 77% 

3. Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 7.846 9.648 123% 

4. Cổ tức % 0 0 -- 

2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 

Năm 2020, hoạt động thi công xây lắp của Công ty gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn kinh doanh 

hạn hẹp, nguồn việc làm từ năm trước để lại và nguồn việc mới tìm kiếm hạn chế nên kết quả 

SXKD đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác thanh toán, thu hồi công nợ tồn 

đọng đã được BĐH Vinaconex 1 chú trọng, tập trung mọi nguồn lực thực hiện v  đã thu được 

nhiều kết quả đáng kể, thu hồi vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của 

Công ty. 
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Nội dung chi tiết về các  ĩnh vực hoạt động của Công ty đã được trình bày trong báo cáo của 

Ban điều hành. 

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 

1. Đánh giá chung: 

Năm 2020, về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã ho n th nh tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, 

hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò 

quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều h nh các  ĩnh vực SXKD, bảo toàn 

và phát triển nguồn vốn của Công ty. 

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT: 

Trong năm  2020, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 09 Quyết định để thực hiện chức năng 

quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:  

- Chỉ đạo tổ chức th nh công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo 

quy định của pháp luật v  Điều lệ công ty. Tùy theo yêu cầu công việc, HĐQT đã tổ chức các 

phiên họp thường kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Các thành 

viên BKS được mời tham gia v  đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT. Các Nghị quyết, 

quyết định của HĐQT được ban h nh đ ng quy định về th m quyền, đáp ứng yêu cầu công 

việc của Công ty trong năm 2020; 

- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2020 và chỉ đạo lập các 

báo cáo t i chính năm, sáu tháng v  quý theo quy định của pháp luật; 

- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2020; 

- Phê duyệt thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2020 và thực hiện thanh lý một số máy 

móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất cũ, hỏng, hoạt động kém hiệu quả; 

- Quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc  iên quan đến hoạt xây lắp, 

đầu tư, đấu thầu, chào giá.  

- Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc (miễn nhiệm 01 và bổ nhiệm mới 01 Phó 

TGĐ Công ty); kiện toàn nhân sự Tổ công tác thu hồi công nợ trực thuộc HĐQT. 

3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT: 

HĐQT có các phiên họp mở rộng với tham dự của Ban kiểm soát v  Ban điều hành; phối hợp 

với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban 

điều h nh để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt 

động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng 

để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất. 

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 được đăng tải 

trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn. 

http://www.vinaconex1.com.vn/
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4. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc:  

Đề nghị Quý cổ đông xem trong Báo cáo thường niên của Công ty được đăng tải trên website 

của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn. 

5. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: 

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 được đăng tải 

trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu    Tổng giám đốc, đã điều h nh hoạt động SXKD của Công ty 

tu n thủ quy định pháp  uật, Điều  ệ, Quy chế quản trị nội bộ v  Đăng ký kinh doanh. Các th nh 

viên trong Ban Tổng giám đốc    những cán bộ có kinh nghiệm, năng  ực, tr nh độ v  tinh thần 

trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT; x y dựng cơ chế   m việc minh bạch, ph n quyền cụ thể để mỗi th nh viên có thể phát 

huy tối đa tính chủ động, sáng tạo v  chịu trách nhiệm trong  ĩnh vực công tác được giao. Với vai 

trò    người đại diện pháp  uật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều h nh, 

Tổng giám đốc đã ho n th nh tốt nhiệm vụ được giao.  

- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ h ng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để x   ý 

kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngo i việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám 

đốc đã chủ động báo cáo công việc với Chủ tịch HĐQT nhằm xin ý kiến chỉ đạo đồng thời đánh 

giá, r  soát t nh h nh thực hiện hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã 

quyết  iệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp  ại tổ chức bộ máy tổ chức 

nh n sự, cải thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV.  

- Trong hoạt động x y  ắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ  ực thực hiện công tác đấu thầu để t m kiếm 

việc   m x y  ắp cho năm 2020 v  chuyển tiếp một phần sang năm 2021. Các dự án chuyển tiếp 

từ năm 2019 được triển khai đ ng tiến độ, chất  ượng. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết 

 iệt thực hiện r  soát, đối chiếu công nợ, x   ý dứt điểm một số dự án dở dang kéo d i nhiều 

năm. 

- Hoạt động t i chính, quản  ý dòng tiền thu – chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, 

không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng. 

- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy tr  tốt.  

- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đo n thể của Công ty và Tổng 

công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất v  tinh thần cho người  ao động; Quan t m, tạo 

điều kiện cho công tác x y dựng v  phát triển tổ chức đảng, đo n thể trong Công ty. Tập thể cán 

bộ, đảng viên v  người  ao động VINACONEX 1 hiện nay về cơ bản có t m  ý ổn định, yên t m, 

tin tưởng v o kế hoạch, chiến  ược phát triển của Ban  ãnh đạo. 

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2020: 

- Năm 2020 số  ượng công tr nh Công ty thi công không nhiều, Công ty chưa t m kiếm được 

nguồn việc mới để chuyển tiếp cho năm 2021 v  các năm tiếp theo. Công tác   m hồ sơ pháp  ý, 

thanh quyết toán công tr nh còn chậm ảnh hưởng đến việc thu hồi tiền sau khi kết th c công 

trình. 

http://www.vinaconex1.com.vn/
http://www.vinaconex1.com.vn/
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- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong   m việc của một bộ phận CBNV còn chậm, ảnh 

hưởng tới năng suất, chất  ượng, hiệu quả công việc. Một số CBCNV vẫn chưa kịp thời thay đổi 

tư duy, tác phong   m việc. 

- Trong  ĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hiện còn tồn tại một số công việc chưa được giải 

quyết dứt điểm như sau: quyết toán đầu tư dự án Khu văn phòng v  nh  ở cao cấp Vinaconex 1, 

bán h ng tại Tòa chung cư C1 v  công tác bàn giao hạ tầng điện nước tại Dự án H  Khánh – 

Quảng Ninh. 

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021: 

Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng không 

nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, nhưng với quyết vượt khó của toàn thể ban  ãnh đạo và 

người  ao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau: 

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp v  giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm 

thực hiện th nh công kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch 

bản quản trị điều h nh để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 

đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty. 

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều h nh, tư duy, tác phong   m việc của từng cá nhân, 

bộ phận trong toàn hệ thống; đ y mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao 

động; hoàn thiện cơ chế trả  ương v  chế độ đãi ngộ cho người  ao động. 

- N ng cao năng  ực cạnh tranh của VINACONEX 1 trong mọi  ĩnh vực; đ y mạnh công tác đấu 

thầu các dự án của chủ đầu tư có nguồn vốn tốt; triển khai công tác bán hàng tại dự án Tòa 

chung cư C1. 

- Quản lý và s  dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đ ng quy định, đảm bảo an toàn 

tài chính; tiếp tục đ y mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang. 

- Tập trung x  lý các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động đầu tư bất động sản đã nêu. 

Thay mặt Hội đồng quản trị xin kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh 

phúc, ch c Đại hội thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

Dương Văn Mậu 
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PHỤ LỤC 1:  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2019 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 
tham dự/ủy 

quyền tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 
Ghi ch  

1 Ông Dương Văn Mậu Chủ tịch 2/2 100%  

2 Ông Ho ng Văn Tr nh Th nh viên 2/2 100%  

3 Ông Nguyễn Xu n Đông Th nh viên 2/2 100%  

4 Ông Nguyễn Hữu Tới Th nh viên 2/2 100%  

5 Ông Đỗ Lê Tân Th nh viên 1/2 50% 
Mới được bổ nhiệm 

ngày 24/03/2020 

6 Ông Thạch Anh Đức Th nh viên 1/2 50% 
Miễn nhiệm ngày 

24/03/2020 

  

1.  Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT: 

 Chỉ đạo việc lập chương tr nh, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo 

việc chu n bị chương tr nh, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa 

họp ĐHĐCĐ, HĐQT. 

 Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT v  các vấn đề được HĐQT ph n công theo 

Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. 

 Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc 

xin ý kiến các th nh viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời 

gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty. 

 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt 

động của HĐQT. 

2. Ông Hoàng Văn Trình – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: 

 Thực hiện nhiệm vụ th nh viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty. 

 Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, 

điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ 

phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

  Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ 

chức hoạt động của HĐQT Công ty. 

3. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT: 

 Thực hiện nhiệm vụ th nh viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty. 

4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT: 

 Thực hiện nhiệm vụ th nh viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty. 

5. Ông Đỗ Lê Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:  

 Thực hiện nhiệm vụ th nh viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty. 
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 Phụ trách Phòng Kinh tế thị trường, Phòng Thiết bị vật tư v  một số Ban điều hành thi 

công công trình. 

6. Ông Thạch Anh Đức – Thành viên HĐQT: 

 Thực hiện nhiệm vụ th nh viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty. 

 


