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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông, Khách 
hàng, Đối tác, toàn thể cán bộ 
công nhân viên,

Trong năm 2018 vừa qua, hoạt 
động kinh doanh của Công ty cũng 
gặp nhiều yếu tố bất lợi. 
Song, với môi trường kinh tế vĩ mô 
ổn định, cùng với các yếu tố hỗ trợ 
thị trường thuận lợi,  Công ty Cổ 
phần Công trình Giao thông Hà Nội 
vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
chính về sản xuất kinh doanh: tổng 
doanh thu là 240 tỷ đồng, vượt 10% 
so với kế hoạch năm; lợi nhuận sau 
thuế đạt hơn 5.3 tỷ đồng, tăng 7% so 
với kế hoạch năm. Để đạt được mức 
doanh thu và lợi nhuận như vậy, toàn 
bộ công trình và dịch vụ được quản 
lý kỹ lưỡng và an toàn, ổn định với 
độ tin cậy cao; môi trường, điều kiện 
làm việc, đời sống vật chất và tinh 
thần cho người lao động được quan 
tâm đúng mực; công tác an sinh xã 
hội được coi trọng; vai trò, vị trí của 
công ty với địa phương và các đối tác 
được khẳng định. Những kết quả đạt 
được nêu trên là thành quả từ sự quyết 
tâm, nỗ lực không ngừng và tận tụy 
của ban lãnh đạo và tập thể người lao 
động; đồng thời phản ánh sự tin tưởng 
và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác của Quý cổ 
đông và các đối tác.

Năm 2019 sẽ là một năm đầy 
khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, 
tiếp nối thành công của năm 2018, 
Công ty tiếp tục theo đuổi mục tiêu 
tăng trưởng quy mô trong lĩnh vực 
đang hoạt động và mở rộng thêm 
lĩnh vực hoạt động khác nhằm mang 
lại lợi ích cho Công ty. Bên cạnh đó, 
Công ty cam kết liên tục cải tiến chất 
lượng, nuôi dưỡng các mối quan hệ 
đối tác, trân trọng sự đóng góp của 
người lao động, tạo ra giá trị cao nhất 
cho cổ đông, sử dụng hiệu quả nguồn 
tài nguyên, hoạt động có trách nhiệm 
với cộng đồng và bảo vệ môi trường, 
đảm bảo tính chính trực và minh bạch 
trong quản trị công ty.

Thay mặt lãnh đạo Công ty 
Cổ phần Công trình Giao thông Hà 
Nội, xin gửi lời cảm ơn chân thành 
đến Quý khách hàng, Quý cổ đông đã 
đóng góp tích cực, ủng hộ và tin tưởng 
Công ty trong suốt những năm qua. 
Trong thời gian tới, chúng tôi mong 
muốn tiếp tục nhận được những đóng 
góp, hỗ trợ tích cực từ quý vị. Chúng 
tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự 
đồng lòng của toàn bộ đội ngũ nhân 
viên, sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo 
và sự tin tưởng quý vị, Công ty sẽ vượt 
qua được những khó khăn và ngày 
càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng.
Thay mặt Hội đồng quản trị

Chúng ta vừa trải qua một 
năm 2018 với nhiều thành tựu của 
đất nước, 12/12 chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục 
tiêu đề ra, tăng trưởng GDP đạt 7.08% 
và cao nhất từ 2008; tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu đạt trên 482 tỷ USD 
với thặng dự gần 7 tỷ USD; chỉ số 
CPI được giữ ổn định với mức tăng 
3.54%... 
Theo thông tin từ Chánh văn phòng 
Bộ Giao thông vận tải, công tác phối 
hợp với các ban, bộ, ngành Trung 
ương và các địa phương trong công tác 
quản lý nhà nước chuyên ngành Giao 
thông vận tải, đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông nhìn chung trong năm 
2018 được phát huy ngày càng chặt 
chẽ và hiệu quả. Cơ bản hoàn thành 
chương trình công tác của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, không để nợ 
đọng văn bản. Chất lượng dịch vụ giao 
thông vận tải tiếp tục được cải thiện, 
sản lượng vận tải tăng cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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THÔNG TIN CHUNG
THÔNG TIN KHÁI QUÁT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
NGÀNH NGHỀ  VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC RỦI RO
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN

1996 2003 2005 2009

Công ty được thành lập
Tiền thân là Đội sửa chữa cầu 
đường nội thành, với nhiệm vụ 
được giao là quản lý, nâng cấp, 
sửa chữa, hệ thống cầu, đường, 
hè, và tổ chức giao thông nội 
thành Hà Nội.

Công ty được thành phố 
giao tiếp nhận quản lý, 
duy tu, sữa chữa cầu 
Chương Dương.

Tiếp nhận quản lý, 
duy tu, sửa chữa 
cầu Vĩnh Tuy.

Ngày 26/07/2005 UBND 
TP.Hà Nội ký quyết định 
chuyển Công ty Công trình 
Giao thông III Hà Nội thuộc 
Sở GTCC thành Công ty 
TNHH Nhà nước MTV Công 
trình Giao thông Hà Nội
GCNĐKKD số 0104000218 với vốn điều 
lệ 30,000,000,000 đồng.

2011

Ngày 29/06/2011 UBND 
TP.Hà Nội ký quyết định 
đổi tên Công ty TNHH 
Nhà nước MTV Công 
trình Giao thông Hà Nội
GCNĐKKD số 0100105292 với vốn 
điều lệ là 50,000,000,000 đồng.

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty - Tên viết tắt - Tên tiếng Anh

Giấy đăng ký kinh doanh

Trụ sở

Người đại diện

Điện thoại 

Vốn điều lệ

       Website 

Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

HATOS

Hanoi Transport Project Joint Stock Company

434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Khắc Thành 

Ông Trương Thái Hòa

(84-24)39763176

115.000.000.000 đồng  

www.giaothonghanoi.com.vn

Số 0100105292 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 
ngày 19/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/02/2015

      E-mail 

Số lượng cổ phiếu lưu hành

      Fax

gthn@ymail.com

11,498,920

(84-24)39729394

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20189
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2013 2015 2016

Tiếp nhận quản lý, duy tu, 
sửa chữa cầu Thanh Trì.

Tiếp nhận quản lý, duy tu, 
sửa chữa cầu Đông Trù.

Ngày 11/01/2016 UBND TP.Hà 
Nội ký quyết định đổi tên Công 
ty TNHH MTV Công trình Giao 
thông Hà Nội thành CTCP Công 
trình Giao thông Hà Nội 
GCNĐKKD số 0100105292 với vốn điều lệ 
115,000,000,000 tỷ đồng.

Tiếp nhận quản lý, duy tu, 
sửa chữa cầu Nhật Tân

2018

Công ty chính thức trở 
thành công ty đại chúng.

2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

Quản lý, duy tu bảo trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông

Xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 

Lắp đặt hệ thống điện

Đại lý du lịch

Điều hành tour du lịch

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống ; không 
bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên (Phục vụ, hội họp, đám cưới...) 

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar) 

Cho thuê xe có động cơ (Cho thuê ôtô, xe chở khách, xe tải, bán rơmooc và xe giải trí) không kèm 
người lái 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và 
kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển : xe cần trục, dàn giáo, bệ, không phải lắp ghép 
hoặc tháo dỡ) 

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Nhóm này gồm

Đại lý, môi giới, đấu giá

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơm, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Sản xuất các cấu kiện kim loại

Sản xuất sản phẩm chịu lửa

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 

Vận tải hành khách đường bộ khác

Vận tải bằng xe buýt

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
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Địa bàn kinh doanh

Thành phố Hà Nội 
và các tỉnh trong cả nước Việt Nam

Sơ đồ bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG KH & QL, PHÒNG 
TCKT, PHÒNG TCHC,... BAN QL CÁC DỰ ÁN CÁC XÍ NGHIỆP

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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Mô hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông: 

Là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của công ty, 
gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm 
ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các báo 
cáo tài chính hàng năm của công ty và ngân sách tài chính 
cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty.

Hội đồng quản trị: 

Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công 
ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của 
công ty trừ những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị có từ 
3 đến 5 thành viên. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Công trình giao thông Hà Nội có 05 thành viên.

Ban Kiểm soát: 

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội 
đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát 
mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành hoạt động của 
công ty. Hiện ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên : 
trưởng ban kiểm soát và 2 kiểm soát viên, mỗi thành viên có 
nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội 
đồng quản trị và Ban giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc điều hành: 

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người 
điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền 
và nhiệm vụ được giao. Giúp việc Tổng Giám đốc là 2 Phó 
Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán và bộ máy 
chuyên môn nghiệp vụ.

Phó Tổng Giám đốc là người giúp Tổng Giám đốc quản lý, 
điều hành một lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực do Tổng Giám 
đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực mình được 
phân công phụ trách.

Công ty con, công ty liên kết

Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Mục tiêu phát triển trung, dài hạn

Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty trở thành         
doanh nghiệp mạnh trong ngành giao thông Hà Nội. 

Nâng cao năng lực của các Xí nghiệp thành viên trong Công 
ty để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần, đưa 
Công ty cổ phần phát triển vững mạnh và bền vững. 

Đa dạng hóa các hình thức nhận thầu thi công, trong đấu 
thầu các dự án lớn, tập trung tăng cường tổ chức quản lý và 
sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có đồng thời tìm cách 
huy động nguồn vốn bên ngoài từ các ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng... để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất 
kinh doanh và các dự án đầu tư. Công ty và các Xí nghiệp 
thành viên trong Công ty thường xuyên phối hợp trong 
công tác đấu thầu; nắm bắt các dự án hạ tầng giao thông 
trong khu vực Thủ đô Hà Nội và các vùng , khu vực các tỉnh 
Thành Phố khác. 

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao, trình độ 
đáp ứng yêu cầu trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
của Công ty.

Củng cố vị trí và mở rộng địa bàn hoạt động trên cả nước, 
liên danh, liên kết với các chủ đầu tư và nhà thầu nước 
ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu, 
tạo điều kiện phát triển chuyên môn hóa một cách có hiệu 
quả, khai thác được thế mạnh, khắc phục mặt yếu trong 
quá trình thực hiện dự án. - Đa dạng hóa nghành nghề, 
phát triển dịch vụ để tăng khả năng cạnh tranh phát triển.

Mục tiêu phát triển bền vững

Công ty đã, đang và sẽ nỗ lực để có thể tổ chức tốt việc sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện 
các công trình, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu khai 
thác của khách hàng, khai thác hiệu quả các tài sản hiện 
có của doanh nghiệp và gia tăng đóng góp cho Ngân sách 
Nhà nước. Định hướng phát triển của công ty là phù hợp với 
định hướng cùa ngành, chính sách của Nhà nước và xu thể 
chung trên thế giới.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự 
biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế : tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái. 
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài 
những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của những nhân tố đó. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự tác động của 
suy thoái, kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, sự suy thoái, khủng hoảng kinh tế sẽ ảnh hưởng lớn 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như ảnh hưởng xấu đến đời sống của 
người dân và gián tiếp tác động đến sản xuất và kinh doanh của công ty. Hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư 
và xây dựng trong đó chủ yếu hướng tới nhóm sản phẩm về nhà ở và các công trình phúc lợi,... Vì vậy những biến 
động của nền kinh tế và sự thay đổi của các chính sách kinh tế vĩ mô, vi mô của Nhà nước có tác động không nhỏ 
tới hoạt động của Công ty. Thật vậy, kinh tế càng phát triển, tốc độ tăng trưởng ổn định, sức mua gia tăng sẽ kéo 
theo nhu cầu xây dựng hạ tầng, nhà ở và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất 
kinh doanh, qua đó đẩy mạnh nhu cầu về sản phẩm thi công công trình, đem lại cơ hội phát triển và thị phần tiêu 
thụ cho Công ty. Ngược lại, khi nền kinh tế gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm sút, sức mua giảm cũng sẽ ảnh 
hưởng không nhỏ đến những mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Điều này vô tình tác động ngược 
lại đến sự phát triển của ngành xây dựng nói chung và Công ty chúng tôi nói riêng.

Lãi suất : Lãi suất vay sẽ bị biến động theo thực tế thị trường tài chính cũng như thay đổi chính sách của nhà nước, 
theo đó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tài chính của các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp 
xây dựng và sản xuất do phải vay tín dụng nhiều để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hiện nay 
Công ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro này thông qua nhiều biện pháp như: luôn tìm cách tối ưu hóa việc sử dụng 
vốn, tăng vòng quay đồng tiền và ký kết các hợp đồng vay vốn dài hạn nhằm đảm bảo ổn định lãi suất trong thời 
gian dài.

Lạm phát : Khi lạm phát cao xảy ra trong nền kinh tế, do tác động dây chuyền giữa các doanh nghiệp, số nợ phải 
thu, đặc biệt là số nợ phải thu khó đòi tăng lên, mất cân đối tạm thời rất dễ trở thành mất cân đối dài hạn. Khi mức 
lạm phát thấp và kéo dài, điều này ảnh hưởng về sức cầu của nền kinh tế, giảm sức mua của người tiêu dùng. 
Thêm vào đó, mức lạm phát thấp có thể dẫn đến khó khăn trong việc thu ngân kéo theo giảm chi ngân sách. Điều 
này tác động trực tiếp đến các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do Công ty chúng tôi 
thực hiện. 

Rủi ro pháp luật

Hiện nay hệ thống luật pháp của VN đang trong quá trình sửa đổi và hoàn 
thiện, việc vận dụng không phù hợp và kịp thời sẽ tạo ra những rủi ro 

về mặt pháp lý cho hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với xu 
hướng phát triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng bước 
hoàn chỉnh hệ thống pháp luật theo hướng đơn giản, minh bạch, ổn định 

theo thông lệ quốc tế.

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, công ty luôn thường xuyên cập nhật 
những thay đổi trong môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động của 

công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Rủi ro đặc thù ngành

Biến động giá nguyên liệu đầu vào : Trong những năm qua, hoạt động chủ yếu của Công ty Cổ phần Công trình 
Giao thông Hà Nội là quản lý, duy tu bảo trì hạ tầng kỹ thuật giao thông, xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ 
thuật giao thông, do vậy giá cả nguyên vật liệu biến động ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty. Do đặc thù của một đơn vị xây lắp, tỷ trọng nguyên vật liệu trong chi phí là khá lớn và xuyên biến động, 
công ty nhiều khi phải tham gia ứng vốn để thi công các công trình. Công nghệ thi công của Công ty chủ yếu dựa 
vào hệ thống máy móc thiết bị cơ giới hạng nặng. Để vận hành và sử dụng các thiết bị này, nhiên liệu đầu vào là 
yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, nguồn nhiên liệu trong nền kinh tế nước ta hiện nay chủ yếu là do nhập khẩu 
nên sự biến động giá thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến giá cả nhiên liệu trong nước.

Thẩm định, quyết toán công trình : Đặc thù của ngành xây dựng và nhất là hoạt động thi công công trình là việc 
thực hiện trong thời gian dài. Vì vậy việc nghiệm thu, quyết toán, bàn giao thường bị kéo dài, trong khi chủ đầu tư 
nhiều khi lập dự toán thiếu tương xứng với công trình, giải ngân chậm trễ. Điều này dẫn đến không phản ánh đúng 
hiệu quả kinh doanh cũng như kết quả doanh thu, lợi nhuận của công ty giữa các quý và các năm tài chính.

Rủi ro môi trường, thời tiết

Những yếu tổ về môi tường, thời tiết gây ảnh hưởng không nhỏ với doanh thu của công ty bởi vì thi công xây dựng 
là hoạt động tiến hành ngoài trời, trong một khoảng thời gian dài. Do đó, các yếu tố về thời tiết có thể ảnh hưởng 
tới thời gian thực hiện, chi phí, chất lượng.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng tác động trực tiếp đến môi trường. Các dự án đang xây 
dựng có thể phát sinh ô nhiễm không khí, nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn cho môi trường xung quanh. Điều này đòi 
hỏi mỗi một dự án đầu tư của công ty cần phải phân tích đánh giá kỹ lưỡng các tác động đến môi trường. Áp dụng 
các tiêu chuẩn tiên tiến, nguyên vật liệu ít gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.

Rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng ít có khả 
năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài 
sản, con người và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động 
kinh doanh của công ty như chiến tranh, thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh, các biến động của chính trị - xã hội...
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả sản xuất kinh doanh

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH
NĂM 2017 NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch Thực hiện % Chênh lệch

Tổng doanh thu Triệu đồng 217,137 218,000 240,698 110%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4,706 5,000 5,374 107%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần lần 0.022 0.02 0.023 115%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu lần 0.039 0.04 0.045 113%

Cổ tức % 2.6% 3% 3.2% 107%

Tiếp nối đà phát triển năm 2017, trong điều kiện tăng trưởng nhanh của nền kinh tế năm 2018, Công ty đã đạt mức doanh 
thu vượt 9% so với 2017 và 10% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng 14% so với 2017, và vượt 7% so với dự định. Điều này 
cho thấy việc sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty tuy không đạt được những kết quả vượt bậc nhưng đã và đang có 
những bước tiến triển nhất định khi mọi chỉ tiêu đều cao hơn năm trước và vượt kế hoạch dự tính. 

Tình hình tài chính năm 2018

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2018/2017

Tổng giá trị tài sản Triệu Đồng 241,381 270,445 112.04%

Doanh thu thuần Triệu Đồng 217,137 236,816 109.06%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Triệu Đồng 5,665 6,562 115.83%

Lợi nhuận khác Triệu Đồng 218 156 71.43%

Lợi nhuận trước thuế Triệu Đồng 5,883 6,717 114.18%

Lợi nhuận sau thuế Triệu Đồng 4,706 5,374 114.18%

Tổng tài sản của công ty năm 2018 là 270,445 triệu đồng, tăng 29,063 triệu đồng (12%) so với năm 2017, cụ thể:

Tài sản dài hạn tăng 433 triệu đồng (tăng 1% so với 2017)

Các khoản thu ngắn hạn tăng 15,747 triệu đồng (tương đương 21% so với 2017)

Hàng tồn kho giảm 6,108 triệu đồng (tương đương 18% so với đầu năm)

Doanh thu thuần tăng 9% so với 2017.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Thay đổi năm 
2017 - 2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1.47 1.37 -6.35%

Hệ số thanh toán nhanh lần 1.182 1.185 0.27%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0.50 0.56 10.54%

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 1.02 1.26 23.85%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 7.40 7.20 -2.67%

Vòng quay khoản phải thu vòng 2.79 2.91 4.28%

Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0.90 0.88 -2.66%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0.022 0.023 4.69%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 0.039 0.045 14.18%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 0.019 0.020 1.91%

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần % 0.07 0.06 -15.71%

Về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm 
từ 1.47 xuống còn 1.37 (6.35%), trong khi hệ số thanh toán 
nhanh tăng không đáng kể từ 1.182 lên 1.185 (0.27%).

Tuy nhiên, khả năng thanh toán của Công ty vẫn được 
đảm bảo tốt.

Về cơ cấu vốn: Cả hai chỉ số hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số 
nợ/ vốn chủ sở hữu đều tăng đáng kể so với cùng kỳ: Hệ số 
nợ trên tổng tài sản tăng 10.54% (từ 0.50 lần lên 0.56 lần) 
kèm theo đó là Hệ số nợ trên Vốn chủ sở hữu cũng tăng 
23.85% (từ 1.02 lần lên 1.26 lần). Tuy nhiên, các chỉ số này 
của Công ty đều ở trong ngưỡng rất an toàn và khả năng tự 
chủ tài chính của Công ty vẫn tương đối tốt. 

Về năng lực hoạt động: Vòng quay khoản phải thu của 
Công ty năm 2018 tăng 4.28%, trong khi đó vòng quay hàng 
tồn kho lại giảm 2.67%. Chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Tổng 
tài sản của Công ty giảm nhẹ từ 0.90 vòng xuống 0.88 vòng 

(2.66%) so với năm 2017.

Về khả năng sinh lời: Các chỉ số về khả năng sinh lời đều 
có xu hướng tăng trong năm 2018 ngoại trừ hệ số lợi nhuận 
hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần giảm 15.71%.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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Giới thiệu Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Khắc Thành
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh:  08/11/1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường 
ô tô

Quá trình công tác tại công ty :

Từ 9/1987 - 12/1991: Cán bộ kỹ thuật 
đội I, Công ty công trình giao thông 
III Hà Nội

Từ 01/1992 - 8/1998: Đội phó, Đội 
trưởng Đội thi công cơ giới, Công ty 
công trình giao thông II HN

Từ 9/1998 - 8/1999: Giám đốc Xí 
nghiệp Xây lắp công trình, Công ty 
CTGT III Hà Nội

Ông Trương Thái Hòa
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 10/7/1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường - Thạc 
sỹ kỹ thuật

Quá trình công tác tại công ty

Từ 8/1995 - 4/2000: Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp Xây lắp 
công trình  - Công ty công trình giao thông 3 HN (nay là 
Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội)

Từ 5/2000 - 2/2002: Phó Giám đốc - Xí nghiệp Xây lắp 
công trình

Từ 3/2002 - 2/2004: Quyền giám đốc - Xí nghiệp Xây lắp 
công trình

Ông Vũ Thanh Tùng
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Ngày sinh:  01/12/1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Quá trình công tác tại công ty :

Từ 12/1994 - 3/2001: Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp Tổ chức 
giao thông Công ty công trình giao thông 3 Hà Nội (nay là 
Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội)

Từ 4/2001 - 4/2005: Phó Giám đốc - Xí nghiệp Tổ chức 
giao thông

Từ 5/2005 - 6/2007: Quyền giám đốc - Xí nghiệp Tổ chức 
giao thông

Từ 7/2007 - 5/2009: Giám đốc Xí nghiệp Tổ chức giao 
thông

Từ 6/2009 - 2/2012: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NN 
MTV Công trình giao thông Hà Nội

Từ 3/2012 - 2/2016: Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công 
đoàn - Công ty TNHH MTV CTGT HN

Từ 8/1999 - 7/2005: Phó Giám đốc Công ty Công trình 
giao thông III Hà Nội

Từ 8/2005 - 11/2008: Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng giám 
đốc Công ty TNHH NN MTV Công trình giao thông Hà Nội

Từ 12/2008 - 2/2009: Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng 
giám đốc phụ trách Công ty TNHH NN MTV CTGT Hà Nội

Từ 3/2009 - 2/2012: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch kiêm Tổng 
giám đốc Công ty TNHH NN MTV CTGT Hà Nội

Từ 3/2012 - 2/2016: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch kiêm Tổng 
giám đốc Công ty TNHH MTV CTGT Hà Nội

Từ 3/2016 -  10/2018: Bí thư đảng uỷ Chủ tịch Hội đồng 
quản trị  Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Từ 11/2018 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty 
cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân: 103.700 CP (0.90%) 

- Sở hữu đại diện: 0 CP 
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Từ 3/2004 - 5/2009: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp công trình

Từ 6/2009 - 2/2012: Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng giám 
đốc Công ty TNHH NN MTV Công trình giao thông Hà Nội

Từ 3/2012 -  2/2016: Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Tổng giám 
đốc - Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội

Từ 3/2016 - 10/2018: Phó Bí thư Đảng uỷ - Thành viên hội 
đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình 
giao thông Hà Nội

Từ 11/2018 đến nay: Bí thư Đảng uỷ - Thành viên hội đồng 
quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao 
thông Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân : 103.900 CP (0.90%) 

- Sở hữu đại diện: 5.865.000 CP (51%) 

Từ 3/2016 - 9/2017: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó 
Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần 
Công trình giao thông Hà Nội

Từ 10/2017 đến nay: Thành viên Hội đổng quản trị - Phó 
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà 
Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân : 54.000 CP (0.47%) 

- Sở hữu đại diện : 920.000 CP (8%) 

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy
Trưởng Phòng kế hoạch và Quản lý công trình giao thông

Ngày sinh:  06/01/1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

04

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông Vũ Đức Linh
Trưởng Ban kiểm soát

Ngày sinh:  05/10/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
- ngành kế toán tài chính DNTM

Quá trình công tác tại công ty :

Từ 11/1994- 7/2010: Nhân viên - Công 
ty Công trình giao thông 3 Hà Nội 
(Nay là Công ty cổ phần Công trình 
giao thông Hà Nội)

Ông Nguyễn Văn Dân
Thành viên Ban kiểm soát kiêm Nhân viên Kế toán

Ngày sinh:  05/3/1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành kế 
toán 

Quá trình công tác tại công ty :

Từ 9/2007 - 2/2016: Nhân viên kế toán - Công ty TNHH 
MTV Công trình giao thông Hà Nội

Từ 3/2016 đến nay: thành viên Ban kiểm soát - Nhân 
viên kế toán Công ty cổ phần Công trình giao thông 
Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân : 1.900 CP (0.02%) 

- Sở hữu đại diện : 0 

Bà Nguyễn Hải Yến
Thành viên Ban Kiểm soát kiếm Nhân viên Kế toán

Ngày sinh:  14/01/1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành kế 
toán 

Quá trình công tác tại công ty :

Từ 10/1998 - 2/2016: Nhân viên kế toán Công ty TNHH 
MTV Công trình giao thông Hà Nội

Từ 3/2016 đến nay: thành viên Ban kiểm soát - Nhân 
viên kế toán Công ty cổ phần Công trình giao thông 
Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân : 2.800 CP (0.02%) 

- Sở hữu đại diện : 0 

Từ 8/2010 - 2/2016: Phó phòng Tổ chức Hành chính 

Từ 3/2016 đến nay: Trưởng ban kiểm soát - Công ty cổ 
phần Công trình giao thông Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân : 3.500 CP (0.03%) 

- Sở hữu đại diện : 212.991 CP (1.85%) 
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quá trình công tác tại công ty :

Từ 01/1995 - 7/2010: Cán bộ kỹ thuật - Phòng Kế hoạch 
và quản lý công trình giao thông Công ty công trình giao 
thông 3 Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Công trình giao 
thông Hà Nội)

Từ 8/2010 - 7/2013: Phó phòng Kế hoạch và quản lý công 
trình giao thông

Từ 8/2013 - 7/2015: Phó phụ trách phòng Kế hoạch và quản 
lý công trình giao thông

Từ 8/2015 - 2/2016: Trưởng phòng - phòng Kế hoạch và 
quản lý công trình giao thông

Từ 3/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó 
Tổng giám đốc - Trưởng phòng KH & QL CTGT Công ty cổ 
phần Công trình giao thông Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân : 65.989 CP (0.57%)

05

Ông Đặng Trần Trung
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí nghiệp quản lý 
công trình giao thông số 1

Ngày sinh:  29/12/1974

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Quá trình công tác (thời gian, chức vụ, tổ chức)

Từ 10/1999 - 11/2003 : Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp Xây lắp 
công trình Công ty công trình giao thông 3 Hà Nội (nay là 
Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội)

Từ 12/2003 - 9/2007: Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp công 
trình

Từ 10/2007 - 10/2008: Quyền Giám đốc Xí nghiệp quản lý 
công trình giao thông số 1

Từ 11/2008 - 2/2016: Giám đốc Xí nghiệp quản lý công 
trình giao thông số 1

Từ 3/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám 
đốc Xí nghiệp quản lý công trình giao thông số 1 - Công ty 
cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Sở hữu cá nhân : 94.100 CP (0.82%) (số cổ phần, tỷ lệ sở 
hữu)

- Sở hữu đại diện : 690.000 CP (6%) (số cổ phần, tỷ lệ sở 
hữu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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Thay đổi của Ban lãnh đạo trong năm 2018

Trong năm 2018 công ty không có thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo

Thống kê nhân sự

STT Tiêu chí Số lượng 2017 
(người)

Số lượng 2018 
(người) Tỷ trọng 2018 (%)

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 148 144 30.70%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 40 40 8.53%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 310 285 60.77%

4 Lao động phổ thông 0 0 0.00%

II Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp 176 171 36.46%

2 Lao động gián tiếp 322 298 63.54%

III Theo giới tính

1 Nam 54 51 51%

2 Nữ 55 49 49%

IV Theo độ tuổi

1 Dưới 25 26 16 3.41%

2 Từ 25-35 207 117 24.95%

3 Trên 35 265 336 71.64%

V Theo thời gian làm việc tại công ty

1 Từ 0-2 năm 30 22 4.69%

2 Từ 2-5 năm 182 102 21.75%

3 Từ 5-10 năm 101 174 37.10%

4 Trên 10 năm 185 171 36.46%

Tổng cộng 498 469
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144
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TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Trình độ Đại học và trên Đại học
Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông

171

298

ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp

22
102

174

171

THỜI GIAN LÀM VIỆC TẠI 
CÔNG TY

Từ 0-2 năm Từ 2-5 năm
Từ 5-10 năm Trên 10 năm

16
117

336

THEO ĐỘ TUỔI

Dưới 25 Từ 25-35 Trên 35

387

82

GIỚI TÍNH

Nam Nữ

Công tác tuyển dụng cũng được chú trọng, nâng cao chất 
lượng. Lao động được tuyển dụng đã hòa nhập nhanh và 
bước đầu có những đóng góp cho đơn vị.

Chính sách đối với người lao động luôn tuân thủ theo 
Bộ luật lao động và các văn bản liên quan từ khâu tuyển 
dụng, ký hợp đồng lao động, chế độ làm việc, 08 giờ/ngày, 
chế độ nghỉ ngơi, thời gian nghỉ phép, lễ, nghỉ ốm, nghỉ 
thai sản...

Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 
áp dụng theo đơn giá tiền lương và Quy chế trả lương của 
Công ty đã được HĐQT phê duyệt. Việc thanh toán tiền 
lương cho người lao động.

Thu nhập bình quân người lao động ở mức khá so với mặt 
bằng chung các doanh nghiệp. Năm 2018 vừa qua, thu 
nhập bình quân của người lao động Công ty là 8,560 triệu 
đồng/người/tháng.

Công ty  đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, 
thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao 
động theo quy định hiện hành của luật lao động như: trích 
nộp đầy đủ và đúng hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động  …

Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng 
cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công 
nhân viên và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên giúp 
người lao động yên tâm công tác.

Chính sách đối với người lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ,
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN

Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội được UBND 
Thành phố Hà Nội phê duyệt Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 
(Khu B - Số 434 Trần Khát Chân – Q. Hai Bà Trưng – TP. Hà 
Nội) Văn phòng và Dịch vụ thương mại theo Công văn số: 
5621/UB-XDĐT ngày 26/12/2005. Năm 2011 Dự án ĐTXD 
được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 06/
GPXD ngày 19/01/2011. Sau khi có Giấy phép xây dựng, 
Công ty đã tiến hành triển khai tổ chức thi công đảm bảo 
tiến độ dự án theo quy định.

Trong quá trình triển khai thi công dự án, qua tìm hiểu 
Công ty được biết UBND thành phố Hà Nội đã giao cho 
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát lại Quy hoạch 
công năng sử dụng các ô đất (khu đất) trên địa bàn thành 
phố Hà Nội. Trong đó khu đất tại Khu B - Số 434 Trần Khát 
Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội được Viện QHXD Hà Nội 
đang trình thành phố có ghi ký tự là THPT (trường học) 
nằm trong bản đồ quy hoạch phân khu đô thị H1- 4, tỷ lệ 
1/2000. 

Sau khi biết khu đất của dự án được Viện QHXD Hà Nội 
đưa vào quy hoạch có ký tự là THPT (trường học). Công ty 
chúng tôi đã khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý để 
các Sở ban ngành cập nhật dự án vào bản đồ quy hoạch 
phân khu đô thị H1- 4, tỷ lệ 1/2000.

Đến ngày 15/12/2016 tại thông báo số 503/TB-UBND ngày 
15/12/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã kết luận: Đồng ý 
với báo cáo, đề xuất của Sở QHKT về việc cập nhật Dự án 
Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương 
mại tại khu B số 434 đường Trần Khát Chân, phường Phố 

Huế, quân Hai Bà Trưng vào Quy hoạch phân khu đô thị 
H1-4, tỷ lệ 1/2000 và giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội thực hiện việc cập 
nhật quy hoạch theo quy định.

Sau khi có thông báo số 503/TB-UBND ngày 15/12/2016 
của UBND Thành phố Hà Nội. Công ty thường xuyên cử 
cán bộ đến làm việc với Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, 
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và UBND Quận Hai Bà 
Trưng để được hướng dẫn về thực hiện công tác cập 
nhật dự án theo kết luận của Thành phố.

Hiện nay dự án đang được Sở ban ngành cập nhật vào 
bản đồ quy hoạch phân khu đô thị H1-4 và chờ UBND 
Thành phố xem xét phê duyệt.

Đồng thời, khi Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 
Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Công 
ty đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý về việc sắp 
xếp lại, xử lý tài sản công theo NĐ 167/NĐ-CP do Sở Tài 
chính Hà Nội chủ trì thực hiện. Hiện nay phương án sử 
dụng đất của Công ty đang chờ UBND Thành phố xem 
xét phê duyệt ra quyết định.

Để đảm bảo tính pháp lý của dự án trước khi triển khai 
thi công tiếp. Công ty đang chờ quyết định của UBND 
Thành phố về việc phê duyệt phương án sử dụng đất 
của Công ty theo NĐ 167/NĐ-CP và quyết định phê duyệt 
bản đồ quy hoạch phân khu đô thị H1-4. Đồng thời trước 
khi triển khai dự án, Công ty sẽ làm báo cáo gửi UBND 
Thành phố xin ý kiến về việc tiếp tục thực hiện dự án.

CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phiếu

Số cổ phần phổ thông: 11,500,000

Số cổ phần ưu đãi: 0

Số cổ phần đang lưu hành: 11,498,920

Số cổ phiếu quỹ: 1,080

Mệnh giá cổ phiếu: 10,000VND

Thông Cơ cấu cổ đông của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước

- Tổ Chức 8,494,071 73.86

- Cá nhân 3,005,929 26.14

2 Cổ đông nước ngoài

- Tổ chức 0 0

- Cá nhân 0 0

Danh sách cổ đông lớn

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL

Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hà Nội

Số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 8,492,991 73.85

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ

không có.

Vào tháng 1/2018, công ty mua lại 1,080 CP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI



Tình hình tài chính

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý

Định hướng 2019
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ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG 2018

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, bước 
vào năm 2018 thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ 
đông năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị Công ty,  Ban 
lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên trong Công ty 
đã cố gắng phát huy mọi thế mạnh, mọi nguồn lực để để 
đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới công nghệ vươn 
kịp các yêu cầu mới của UBND Thành phố Hà nội.  

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng quản trị Công ty 
cùng Ban lãnh đạo công ty đã sâu sát tìm mọi biện pháp 
để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực 
hiện bằng được mục tiêu kế hoạch đề ra  như  tăng cường 
công tác đấu thầu tìm kiếm công trình, tăng cường năng 
lực cạnh tranh bằng đổi mới công nghệ, thiết bị công tác 
quản lý, đào tạo cán bộ, cải tiến phương thức giao việc,  
động viên khen thưởng kịp thời các cán bộ công nhân 
viên có thành tích trong  sản xuất, nâng cao năng suất 
lao động , rà soát phân công công việc cho các XN, Phòng 
ban… . 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Công tác sản xuất
Công ty đã áp dụng một số biện pháp để thúc đẩy và hỗ 
trợ các XN trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm : Mở 
rộng mối quan hệ với các chủ đầu tư , liên doanh liên kết 
với các đơn vị, tăng cường đọc báo đấu thầu, giao thầu 
cho các XN, tổ chức các lớp học đào tạo bổ sung kiến 
thức, nghiệp vụ đấu thầu,….

Với sự chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị, ban lãnh 
đạo Công ty  đã chỉ đạo đấu thầu thành công gói thầu 
công tác quản lý duy tu duy trì các quận nội thành các 
cầu lớn và gói thầu công tác quản lý duy tu duy trì địa bàn 
quận Long Biên, huyện Gia Lâm . Với việc đấu thầu cạnh 
tranh về giá về chất lượng  giữa các doanh nghiệp, việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty là xu thế tất 
yếu cụ thể Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 

Công ty thường xuyên chỉ đạo các phòng ban cũng như 
XN quản lý cầu, đường tăng cường chấn chỉnh lực lượng 
làm công tác quản lý , nâng cao chất lượng tuần tra giao 
thông, phát hiện sớm để các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời 
những hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông. Cán bộ, công 
nhân Công ty được tập huấn chương trình quản lý mới đã 
nhanh chóng làm chủ được công nghệ hiện đại ( chương 
trình quản lý trên phần mềm máy tính) và dần từng bước 
phát triển công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin bằng  
hình ảnh  kết nối thông tin nhanh nhất đến các cấp quản 
lý để có thể nắm bắt xử lý thông tin được nhanh chóng, kịp 
thời . Công ty cũng yêu cầu các XN, phòng ban liên quan 
thành lập các nhóm liên lạc thường xuyên báo cáo , truyền 
hình ảnh kịp thời , chính xác phát huy tốt hiệu quả thông 
tin đã được Lãnh đạo Sở GTVT, Ban QLDA duy tu đánh giá 
Công ty là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản 
lý. Các công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành 
phố Hà Nội đã được Lãnh đạo Công ty cũng như các lãnh 
đạo XN và từng người công nhân lao động trong công ty 
đều nhận thức rõ trách nhiệm, hăng say, tâm huyết  hoàn 
thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng 
đáp ứng tính kỹ thuật , mỹ thuật cao.

Công ty đã trang bị bổ sung thêm xe cẩu tự hành, Các XN 
quản lý được trang bị máy cắt đường máy phá bê tông, 
máy phát điện … để có thể kịp thời khắc phục sự cố. Công 
ty đã chỉ đạo các Xí nghiệp quản lý các cầu lớn như: Cầu 
Chương Dương, XN QL Cầu Vĩnh Tuy, Xí nghiệp quản lý cầu 

Thủy lợi , các Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì, cầu Nhật 
Tân, Đông Trù xây dựng phương án tác chiến nhằm làm 
tốt nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên các tuyến cầu, hầm phục 
vụ tốt huyết mạch giao thông của Hà Nội trong mọi điều 
kiện. Công tác hỗ trợ giao thông thực hiện tại Cầu Nhật 
Tân, cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì. đã gây được tiếng vang và 
mang lại uy tín lớn của Công ty  .

Trong năm, Công ty đã thực hiện rất nhiều phiếu yêu cầu 
đột xuất của Sở giao thông vận tải giao như : tổ chức giao 
thông  phục vụ các ngày lễ lớn : Lễ Quốc Khánh 2/9,  ngày 
giải phóng Thủ đô 10/10,   Phục vụ TCGT các tuyến phố 
đi bộ xung quanh bờ hồ, các tuyến cấm xe hợp đồng, xe 
taxi, duy tu rải thảm sân UBND Thành phố, chỉnh trang các 
tuyến phố phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều …

Công ty đã đấu thầu thành công và thi công một số các 
công trình đòi hỏi tiến độ cũng như cất lượng cao như : 
Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh; 
Xây dựng cầu vượt nút An Dương, duy tu hè đường quận 
Cầu Giấy; Xây dựng đường Văn Cao – Hồ Tây; xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật khu đô thị mới Vân Canh; cải tạo hè đường 
Nguyễn Đức Thuận – Nguyễn Bình, thi công điểm trung 
chuyển xe buýt Cầu Bươi, Xây dựng tuyến đường ao sen, 
mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Giấy, duy 
tu hệ thống biển báo địa bàn quận Đống Đa; Đảm bảo an 
toàn giao thông nút Lò Đúc – Hòa Mã, cầu Mọc, cầu 361, 
nút Cổ Linh –Hà Huy Tập- Yên Viên, nút Yên Lãng – Hoàng 
Cầu,  gói thầu xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất 
D32 khu đô thị Cầu Giấy ...  

Để tạo thêm công việc cho người lao động, góp phần tăng 
cường việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, trong năm 
2018, Công ty đã ký được một số hợp đồng hoàn trả hè 
đường: Các hợp đồng với công ty thoát nước Hà Nội, Công 
ty điện lực, Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Với sự tín nhiệm của UBND Thành phố, Sở GTVT Công 
ty đã được giao bổ sung thêm công tác trực gác đường 
ngang giao với đường sắt tại nút Trung tâm quận Long 
Biên, với loại hình quản lý mới này Công ty cũng đã tiếp 
cận và thực hiện ngay công tác quản lý đảm bảo tốt công 
tác an toàn giao thông tại nút giao.

Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng 
chú trọng việc đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ mở rộng 
hợp tác kinh doanh.

Việc đổi mới công nghệ trong công tác duy tu sửa chữa 
mặt đường là yêu cầu tất yếu, sống còn của Công ty trong 
thời kỳ cả đất nước chuyển mình theo yêu cầu mới, các 
đơn vị của Bộ GTVT cũng như các doanh nghiệp xây dựng 
giao thông khác đều đang phát triển công nghệ, đầu tư 
mua sắm máy móc thiết bị  để tham gia đấu thầu công 
trình. Nhằm đổi mới sâu sắc phương thức thi công tiên 
tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ của 
UBND Thành phố, Bộ GTVT . Hiện nay, Công ty đang tiếp 
tục nghiên cứu đầu tư một số công nghệ hiện đại trong 
lĩnh vực thi công sửa chữa mặt đường của Đức và của 
Nhật bản ( công nghệ cào bóc tái chế bê tông nhựa nguội 

và công nghệ tái chế bê tông nhựa nóng tại trạm ), Công 
ty đang xúc tiến ký hợp tác kinh doanh với đối tác Nhật 
bản là Công ty Taisei rotec thuộc tập đoàn Taisei là đơn 
vị hàng đầu của Nhật bản trong lĩnh vực xây dựng, giao 
thông  để triển khai dự án xây dựng nhà máy tái chế bê 
tông nhựa asphalt và các phế thải xây dựng.

Dự án đầu tư tại khu B 434 Trần Khát Chân : Hiện nay Công 
ty đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để 
thực hiện việc cập nhật quy hoạch cho dự án 2 – 434 Trần 
Khát Chân.

Sau khi hoàn thành việc cập nhật quy hoạch của dự án, 
trước khi  tiếp tục triển khai dự án Công ty sẽ báo cáo 
Thành phố và các ban ngành liên quan rà soát lại một lần 
nữa để đảm bảo đầy đủ các thủ tục quy định hiện hành. 

Công tác duy tu, duy trì đang được giao đặt hàng theo 
kế hoạch đã được UBND Thành phố Hà Nội  chủ trương 
thực hiện đấu thầu cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, với 
những chỉ đạo đúng đắn, với sự  chuẩn bị sẵn năng lực 
con người cũng như máy móc thiết bị, với sự tập trung nỗ 
lực cố gắng tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty 
để theo kịp với các yêu cầu mới của Lãnh đạo Thành phố, 
Sở giao thông vận tải. Công ty đã đấu thầu thành công gói 
thầu công tác quản lý, duy tu duy trì các quận nội thành, 
các cầu lớn và gói thầu công tác quản lý, duy tu duy trì 
địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, giữ vững địa 
bàn, đảm bảo có đủ việc làm cho người lao động , sản xuất 
kinh doanh có lợi nhuận. Đấu thầu thắng lợi và thi công 
các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ nhiệm 
vụ chính trị của UBND Thành phố nâng cao được thương 
hiệu và uy tín của Công ty.  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI



Với kết quả trên, các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty đều rất khả quan mọi chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đại hội đề ra. Đây 
sẽ là tiền đề cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2019.
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Kết quả hoạt động kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % Tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 241,4 270,4 12.04%

Vốn chủ sở hữu 119,49 119,48 -0.01%

Doanh thu thuần 217,1 236,8 9.06%

Lợi nhuận gộp 14,9 13,7 -0.08%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 5,67 6,56 15,83%

Lợi nhuận khác 218 156 -28.57%

Lợi nhuận trước thuế 5,9 6,7 14.18%

Lợi nhuận sau thuế 4,7 5,3 14.18%

LNST/Vốn chủ sở hữu 4,35% 4,50% 3.45%

Trong năm 2018, doanh thu thuần theo báo cáo tài chính của công ty đạt mức 236,816 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế 
đạt 5,374 triệu đồng, con số cao nhất kể từ năm 1996 – năm Công ty được thành lập. Cả hai chỉ số này của Công ty trong 
năm 2018 đều diễn biến tích cực khi ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 9.06% và 14.18%. Thành tích đến từ tinh thần 
đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của 
Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Lãnh đạo Thành 
phố, Sở GTVT và các chủ đầu tư, …

Tại thời điểm 31/12/2018 tổng tài sản của Công ty là 270,445 triệu đồng tăng 12.04% so với cùng kì năm trước.

Các chỉ tiêu đã đạt được năm 2018 đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được đề ra, cụ thể như sau 

STT CHỈ TIÊU ĐVT KH NĂM 2018 THỰC HIỆN 
NĂM 2018

1 Doanh thu Tỷ đồng 218 240

2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5 5,373

3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn % 4,35 4,67

4 Tỷ lệ chia cổ tức % 3-4 3,2

36CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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STT Chỉ tiêu tài chính 31/12/2017 31/12/2018

I Tổng tài sản 241,381 270,445

1 Tài sản ngắn hạn 175,916 204,546

2 Tài sản dài hạn 65,465 65,899

II Tổng nguồn vốn 241,381 270,445

1 Nợ phải trả 121,888 150,963

2 Vốn chủ sở hữu 119,492 119,481

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu

Năm 2017 Năm 2018

% 2018/2017
Giá trị

(Triệu đồng)
Tỷ trọng

(%)
Giá trị

(Triệu đồng)
Tỷ trọng

(%)

Nợ ngắn hạn 120,062 98.50% 149,062 98.74% 124.15%

Nợ dài hạn 1,827 1.50% 1,901 1.26% 104.05%

Tổng nợ phải trả 121,889 100% 150,963 100% 123.85%

Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty luôn đặt lên hàng đầu là : Đảm   bảo bảo toàn và phát triển nguồn 
vốn, tài sản, nộp thuế, đóng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước : Làm ăn có lãi.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  của Công ty như sau:                                                                    

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2018

Tình hình tài sản

63.6

18

2.7

18.8

1.4

14.3

1.2

86.5

19.9

2.9

22.5

1.3

14.3

1.6

Trả người 
bán ngắn hạn

Người mua 
trả tiền trước 

hạn

Thuế và các 
khoản phải 

nộp nhà 
nước

Trả cho 
người lao 

động

Doanh thu 
chưa thực 
hiện ngắn 

hạn

Trả dài hạn 
khác

Quỹ khen 
thưởng, phúc 

lợi

CƠ CẤU NỢ NGẮN HẠN

2017 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Mặc dù Công ty luôn phải ứng vốn để thi công các công trình, tuy nhiên Hội đồng quản trị chỉ đạo Lãnh đạo Công ty  
luôn đặt nhiệm vụ  đảm  bảo  bảo toàn nguồn  vốn, tài sản, nộp thuế, đóng bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
đối với Nhà Nước và làm ăn có lãi lên là nhiệm vụ hàng đầu. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty như sau :
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ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU,
TIẾN ĐỘ CỦA CÔNG TY 2018

Công ty được nhận

Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao động TP Hà Nội.

Bằng khen của UBND Thành phố HN về việc hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và thực hiện tốt chính sách 
pháp luật thuế năm 2018.

Giấy khen của Sở giao thông vận tải vì có nhiều thành tích 
trong sản xuất và công tác năm 2018.

Giấy khen của Bảo hiểm xã hội Thành phố về thành tích 
thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 
2018.

Tập thể và các phòng ban được nhận

Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của Thành phố :  
03 tập thể (XN Tổ chức giao thông, XN QL cầu Thanh Trì, 
XN QL cầu Nhật Tân)

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND Thành 
phố: 03 tập thể ( Kế hoạch quản lý công trình giao thông, 
XN quản lý cầu Chương Dương, XN QL cầu Vĩnh Tuy)

Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố : 03 tập thể 
(Phòng tài chính kế toán, Phòng công trình Xây dựng cơ 
bản, XN quản lý công trình giao thông số 1) và  07 cá nhân.

Bằng khen của UBND Thành phố về việc khen thưởng 
thành tích đột xuất trong thực hiện dự án mở rộng đường 
vành đai 2, vành đai 3: 01 tập thể – Xí nghiệp quản lý công 
trình giao thống số 1 và 01 cá nhân.

Giấy khen của Sở giao thông vận tải vì có nhiều thành tích 
trong sản xuất và công tác năm 2018: 01 tập thể – Xí ng-
hiệp quản lý cầu Thanh Trì và 01 cá nhân.

Người tốt việc tốt cấpThành phố   : 5 cá nhân

Người tốt việc tốt cấp Sở GTVT: 10 cá  nhân

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đang đề nghị UBND Thành phố Hà Nội xét khen thưởng Công ty có thành tích xuất sắc 
trong công tác phục vụ hội nghị thượng đỉnh lần 2 Mỹ – Triều.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2019
Năm 2019, là năm  tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty  đã từng bước ổn định hơn,  đã có một số công trình triển 
khai  thi công,  tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công 
ty vẫn phải nỗ lực hết mình để bứt phá vươn lên. Với mong muốn Công ty cần bước đột phá trong bước tiến đổi mới công 
nghệ, đi đầu trong lĩnh vực thi công tái chế mặt đường cũng như tái chế các vật liệu xây dựng, Công ty chúng ta cần đầu 
tư thiết bị đổi mới công nghệ hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài để kinh doanh giữ vững, chiếm lĩnh thị trường 
và chuẩn bị năng lực để đấu thầu cạnh tranh gói thầu  công tác quản lý duy tu duy trì trong năm 2020.

Công ty dự kiến

STT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch 2019

1 Doanh thu Tỷ đồng 240

2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,5

3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn % 4,67

4 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến % 3-4

Các giải pháp để thực hiện kế hoạch

Công tác sản xuất
Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu 
có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển biến phù hợp cơ 
chế thị trường.Tăng cường tham gia các công trình của 
Sở GTVT làm chủ đầu tư, mở rộng các mối quan hệ, tham 
gia công trình các quận, các huyện và các nguồn đầu 
tư khác . Công ty có cơ chế khuyến khích cá nhân, các 
phòng ban, các xí nghiệp có công trình ở các ban quản 
lý dự án mới, trên địa bàn mới, tìm kiếm nhiều việc làm, 
nâng cao thu nhập cho CB CNV. Khuyến khích các lái xe 
máy nhận việc và được thuê xe máy của công ty để thực 
hiện các hợp đồng đã ký kết...
Tăng cường liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các 
đơn vị kể cả với các Công ty nước ngoài  để phát triển 
công nghệ mới và tham gia đấu thầu các công trình lớn 
của Thành Phố và các tỉnh thành khác.
Làm tốt công tác quản lý duy tu cầu, đường, tổ chức 
giao thông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. ứng dụng 
phần mềm quản lý tuần đường, Tăng cường tuần tra giao 
thông phát hiện sớm, các XN sửa chữa kịp thời các sự cố 
đảm bảo an toàn giao thông, nhất là hệ thống biển báo 
TCGT... 
Thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, nghiệm thu thanh 
quyết toán nhanh, phát huy hiệu quả đầu tư.
Mở rộng địa bàn quản lý, tiếp nhận quản lý các tuyến 
đường, hè cầu vượt, hầm đi bộ, hầm giao thông, các cầu 
lớn …
Có các giải pháp đề xuất về công tác phân luồng  TCGT, 
chống ùn tắc giao thông  các vị trí mất an toàn giao 
thông trên các tuyến đường , cầu.
 Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến, đặc biệt 
nghiên cứu áp dụng công nghệ tái chế mặt đường bằng 
bê tông nhựa nguội  và công tác tái chế bê tông nhựa tại 
trạm  theo kịp xu thế , đáp ứng được yêu cầu của UBND 
Thành phố và Bộ GTVT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Năm 2018, mặc dù  vẫn còn một số khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh nhưng với các cố gắng nỗ lực  của 
Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể các cán bộ nhân viên trong Công ty đã cố gắng thực 
hiện và đạt được vượt mức các  chỉ tiêu  kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2018.  Công tác sản xuất 
kinh doanh của Công ty có  lãi,  từng bước  ổn định  và  phát  triển. Để ghi nhận những nỗ lực của Công ty các cấp lãnh 
đạo đã có những hình thức động viên khen thưởng :

UBND Thành phố có quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Công ty  cổ phần 
công trình giao thông HN. Với các cơ sở trên Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Kinh doanh dịch vụ
Bên cạnh việc đẩy mạnh việc phát triển sản xuất , Công 
ty sẽ tăng cường khai thác mở rộng kinh doanh dịch vụ 
, tận dụng khai thác kho bãi, nhà xưởng, thiết bị nhằm 
phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần từng bước thực hiện 
kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty, đồng 
thời khẳng định tiềm lực, vị thế của công ty trên thương 
trường.

Đầu tư mua sắm các thiết bị xe máy mở rộng 
hợp tác kinh doanh phục vụ sản xuất kinh do-
anh và đổi mới công nghệ
Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đáp ứng 
các yêu cầu ngày càng cao của UBND Thành phố, Sở 
GTVT trong việc đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng 
các công tác quản lý duy tu duy trì, đưa cơ giới hóa  máy 
móc vào thay thế các công việc làm bằng thủ công . 
Công ty dự kiến tiếp tục đầu tư mua sắm dây chuyền cào 
bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa (Thành phố đã thực 
hiện việc thử nghiệm  thành công công nghệ cào bóc 
tái chế nguội lớp bê nhựa vào công tác sửa chữa  mặt 
đường để không nâng cao độ mặt đường, tiết kiệm vật 
tư vật liệu, tránh ô nhiễm môi trường( đây là công nghệ 
tiên tiến mà thế giới đang áp dụng đại trà, Bộ GTVT  đang 
triển khai áp dụng và đã có định mức và đơn giá cho 
công tác này) ngoài ra Công ty còn dự kiến đầu tư mua 
sắm một số máy móc thiết bị có công suất nhỏ phù hợp 
với công tác duy tu duy trì trong đô thị để phù hợp với 
thị trường. Tiếp tục rà soát và thanh lý 1 số máy móc cũ , 
hỏng, công năng sử dụng thấp.
Các máy móc thiết bị dự kiến mua mới (dự kiến đầu tư 
trong giai đoạn 2019-2020) : Khi mua sắm các máy móc 
thiết bị mới Công ty  sẽ tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu 
tư do Nhà Nước quy định.



Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên công trình Số lượng Dự kiến vốn

1 Xe cứu hộ giao thông 01 1.50

2 Máy đầm dayHam của Đức loại nhỏ 03 2.97

3 Dây truyền sơn kẻ đường 01 1.20

4 Máy đào bánh lốp gầu 0.7m3 02 6.00

5 Xe vận tải nhỏ 1,5T 03 2.70

6 Máy cào bóc loại nhỏ 01 4.79

7 Máy rải thảm bánh lốp 01 8.95

8 Dây chuyền  cào bóc tái chế nguội lớp 
bê tông nhựa 01 85.00

Tổng cộng 113.11

 Ngoài việc mua sắm máy móc thiết bị,  Công ty đang xúc tiến  hợp tác kinh doanh  với Công ty taisei rotec – Nhật  bản 
trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa và các phế thải xây dựng .Tùy theo tình hình thực tế quy mô dự án nếu việc hợp 
tác đầu tư nằm trong thẩm quyền sẽ ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Đại 
hội đồng cổ đông .

Giải pháp sử dụng lao động
Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý  văn phòng 
Công ty và của các Xí nghiệp thành viên, tiếp tục sắp 
xếp cán bộ phù hợp trình độ năng lực, sử dụng tối đa lực 
lượng lao động hiện có, hoàn chỉnh các quy chế quản 
lý của Công ty theo mô hình mới. Đa dạng ngành nghề, 
phát triển Công ty về mọi mặt. 
Công ty sắp xếp, ổn định tổ chức đào tạo, đào tạo lại 
nghề, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ cán 
bộ công nhân viên để áp dụng các công nghệ tiên tiến, 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty 
cũng sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch nhà xưởng kho tàng 
tại khu 434 Trần Khát Chân, sắp xếp lại các XN, phòng 
ban đẩy mạnh khai thác cơ sở vật chất và máy móc thiết 
bị.
Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh do-
anh đưa máy móc, trang thiết bị hiện đại vào quá trình 
sản xuất, thi công để tăng năng suất lao động, giảm giá 
thành.
Đầu tư thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng  đặc biệt đầu 
tư thêm dây chuyền tái chế, các thiết bị thi công nhỏ, 
gọn để bổ sung cho các công tác xây dựng cơ bản, công 
tác quản lý, duy tu, duy trì các công trình giao thông của 
Thành phố. 
Hợp tác kinh doanh với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản 
để thực hiện dự án tái chế bê tông nhựa và các phế thải 
xây dựng
Áp dụng  phần mềm  mới trong các lĩnh vực quản lý của 
Công ty.  Thành lập  bộ phận chuyên làm thầu để có thể 
đáp ứng ngày càng cao trong công tác làm hồ sơ đấu 
thầu công trình.

Nhận xét: 

Bước sang năm 2019, Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể ban lãnh 
đạo cũng như các cán bộ công nhân viên Công ty. Tuy nhiên với những thành quả đã đạt được trong năm 2018 cùng 
với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố Hà Nội,  Hội đồng quản trị Công ty, và sự nỗ lực quyết tâm 
đoàn kết của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
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NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 
THỰC HIỆN NĂM 2019

Việc đầu tư máy móc, thiết bị thi công chuyên dụng để đáp ứng với yêu cầu ứng dụng công nghệ tiến tiến trong lĩnh 
vực duy tu duy trì, xây dựng công trình, nâng cao năng lực, vị thế của Công ty để có thể đủ năng lực cạnh tranh tham 
gia đấu thầu và thi công các công trình.
Công ty dự kiến các nguồn huy động vốn sau:
Quỹ đầu tư phát triển
Ngồn vốn khấu hao
Vay các tổ chức tín dụng.
Liên doanh, liên kết góp vốn đầu tư
Phát hành cổ phiếu

Giải pháp sử dụng đất đai nhà xưởng
Tích cực phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn tất 
các thủ tục xây dựng dự án khu B 434 Trần Khát Chân.
Quy hoạch, cải tạo  nhà xưởng, kho tàng cho phù hợp với 
yêu cầu sản xuất của Công ty

Giải pháp đầu tư chiều sâu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
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BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC MẶT SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐÁNH GIÁ VỀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT VỀ 
TÌNH HÌNH KINH TẾ, NGHÀNH

Về tình hình kinh tế vĩ mô

Một năm 2018 đã khép lại với những biến động mang 
tính lịch sử của kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới duy trì đà 
tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm 2018, sau đó đã xuất 
hiện những diễn biến mới khiến tình hình trở nên phức 
tạp hơn, mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn. Gần 
150 chuyên gia kinh tế trong một cuộc khảo sát cho rằng 
hai nhân tố nguy hiểm nhất có thể đẩy kinh tế toàn cầu 
năm 2019 vào một đợt suy giảm tăng trưởng, là xung đột 
thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, và các điều 
kiện tài chính thắt chặt do một đợt bán tháo trên thị 
trường chứng khoán toàn cầu hoặc lợi suất trái phiếu 
chính phủ tăng mạnh.  
Các tổ chức thương mại lớn như Ngân hàng thế giới 
(WB), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) và Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) đều có nhận định chung là điều kiện 
tài chính toàn cầu đang có xu hướng thắt chặt hơn, lãi 
suất cơ bản của Mỹ tăng cao hơn, đồng USD mạnh hơn, 
biến động thị trường tài chính toàn cầu phức tạp hơn 
đã và đang tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Điển 
hình là nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục có những dấu 
hiệu chững lại khi tốc độ tăng trưởng có khả năng giảm 

ngưỡng 6,4% vào năm 2019 theo dự đoán của IMF. Giá cả 
hàng hóa, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đối với 
nền kinh tế toàn cầu.
Thêm vào đó, những bất ổn về chính trị, xu hướng gia tăng 
bảo hộ thương mại, chính sách cải cách thuế của Mỹ và 
các cuộc cạnh tranh về thuế gây ra những ảnh hưởng tieu 
cực đến dòng đầu tư toàn cầu. Trong bức tranh chung khá 
u ám này, khu vực châu Á có thể coi là điểm sáng. Trong 
báo cáo cập nhật Triển vọng phát triển châu Á 2018, Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB) vẫn duy trì dự báo mức tăng 
trưởng của khu vực 6% cho năm nay và 5,8% cho năm tới.
Bước sang năm 2019, những nhân tố tiêu cực của năm 
2018 vẫn chưa hề được giải quyết, dự báo sẽ tiếp tục gây 
phong ba cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, theo IMF 
dự báo tình kinh tế thế giới năm 2019 vẫn tiếp tục giữ mức 
tăng trưởng cao ở mức 3.9% ( trong đó 2.3% với các nước 
phát triển và 4.9% với các nước đang phát triển ). Như vậy 
có thể thấy năm 2019 sẽ mở ra cơ hội tiềm ẩn cho các 
nước đang phát triển nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán 
tốc độ tăng trưởng với các nước phát triển.

Về tình hình của ngành 2018

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, trong năm 2018 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành bất động 
sản Việt Nam đạt 6,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 18,6%, đứng 
thứ hai sau ngành công nghiệp, chế biến chế tạo. Những 
yếu tố này góp phần là động lực dẫn dắt tăng trưởng thị 
trường bất động sản Việt Nam năm 2018 trong tất cả các 
ngành bất động sản bao gồm: nhà ở, thương mại và khu 
công nghiệp. Bất động sản khu công nghiệp đang ngày 
càng thu hút được nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt 
từ nước ngoài, góp phần làm tăng nhu cầu tìm kiếm mặt 
bằng. Đây chính là những yếu tố thuận lợi cho sự phát 
triển của ngành xây dựng trong năm 2019 sắp tới.
Theo nghiên cứu của BMI, Việt Nam được phân loại là 
một trong những thị trường cận biên đang phát triển với 

tốc độ nhanh, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng là ưu tiên 
hàng đầu của chính phủ. Nhu cầu cho các cơ sở hạ tầng 
ở Việt Nam trải dài nhiều cấp độ, từ các cấp cơ bản như 
đường cao tốc, đường sắt nặng… đến các dự án có giá trị 
cao hơn như năng lượng tái tạo, giao thông đô thị… Cùng 
với đó, giá trị của xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm trên 45% 
giá trị toàn ngành xây dựng. Bên cạnh đó, cùng với tỷ lệ 
đô thị hóa ở mức thấp, phát triển cơ sở hạ tầng là ưu tiên 
hàng đầu của chính phủ. Số liệu thống kê cho thấy chi 
phí cho các công trình xây dựng cơ bản chiếm khoảng 
25% tổng chi tiêu Chính phủ từ năm 2015 – 2018. Đây 
được đánh giá là cơ hội cho nhóm doanh nghiệp ngành 
xây dựng để vươn lên trước những “sóng gió” của thị 
trường trong năm 2019.

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY

Về hoạt động sản xuất kinh doanh
Đánh giá khái quát:
Năm 2018, là năm kinh tế của đất nước nói chung và 
Thành phố Hà nội nói riêng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn, Các doanh nghiệp của Thành phố gặp nhiều khó 
khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn 
nhất là đối với các doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ 
công ích. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên Công ty thực 
hiện công tác quản lý duy tu, duy trì thông qua đấu thầu, 
từ quý 1 đối với địa bàn Quận Long Biên, Gia lâm và từ 
Quý 3, 4 đối với địa bàn 5 quận nội thành và các cầu lớn, 
tuy nhiên sản lượng cho công tác này cũng chỉ tương 
đương với năm 2016, 2017 và chỉ bằng 50-60% năm 2015.
Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Công 
ty áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh về từng mặt như: 
Đối với các gói thâu quản lý, duy tu, duy trì: Tăng cường 
trách nhiệm trong công tác quản lý các công trình giao 
thông trên địa bàn được giao, tổ chức tốt công tác duy 
tu duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà UBND 
Thành phố Hà Nội, Sở GTVT giao. Tăng cường khối lượng, 
chất lượng công việc duy tu, duy trì để góp phần ổn định 
SXKD, bảo toàn nguồn vốn, hiệu quả SXKD và nâng cao 
uy tín Công ty trong công tác quản lý, duy trì.

Đối với các gói thâu XDCB: tăng cường công tác đấu thầu 
tìm kiếm công trình, mở rộng địa bàn khai thác sang các 
tỉnh lân cận, các Quận, Huyện mới, các Ban quản lý dự 
án mới... Có cơ chế khuyến khích phù hợp để kích thích, 
động viên các đơn vị tìm kiếm khai thác công việc, tăng 
thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, nghiên cứu hợp 
tác kinh doanh với các Công ty hàng đầu Nhật bản trong 
lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây 
dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải 
tạo nâng cấp đường sá và bảo vệ môi trường của Thành 
phố
Đối với quản lý điều hành chung: Tăng cường giám sát 
chỉ đao viêc thưc hiên nhiệm vụ các Xí nghiệp, Phòng 
ban, để nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả SXKD. 
Có cơ chế để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của 
từng vị trí để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công 
việc. Hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với 
chế độ chính sách của Nhà nước và mô hình hoạt động 
mới của Công ty từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CBCNV.

Kết quả cụ thể

Chỉ tiêu Đơn vị tính
Năm 2018

Kế hoạch Thực hiện Biến động (%)

Tổng doanh thu Triệu đồng 218,000 240,698 110.41%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5,000 5,374 107.48%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần Lần 0.02 0.023 100%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu Lần 0.044 0.047 106.82%

Cổ tức % 3-4 3.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc,  các phòng ban, đơn 
vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố,  Sở GTVT và các chủ đầu 
tư,... Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu  sản xuất kinh như sau:  
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Về công tác quản lý, giám sát hoạt động tài chính

Năm 2018, nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động 
của các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông nói 
riêng tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức, Hội 
đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực 
hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục 
và xử lý những khó khăn nêu trên, như đẩy mạnh công 
tác nghiệm thu, thanh toán các công trình đã và đang 
thi công, đàm phán với các Chủ đầu tư trong việc tạm 

ứng, thanh toán giai đoạn hợp lý tương ứng với tiến độ 
thi công, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng 
để có cơ cấu dòng tiền một cách hợp lý, thỏa thuận về 
việc giảm lãi suất... Do đó tình hình tài chính của Công ty 
trong năm 2018 vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo thanh 
khoản cao, bảo toàn và phát triền nguồn vốn, đảm bảo lợi 
nhuận và trích các quỹ theo đúng quy định.

Về hoạt động của Ban điều hành công ty

Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2018. Ban điều hành cũng 
thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp 
thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản 
trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, 
tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.
Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động 
của Ban điều hành. Ban điều hành là một tập thể đoàn 
kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, 
sáng tạo trong điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp 

Trong năm 2018 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT VỀ 
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
2019

Đặc điểm tình hình
Năm 2019, tình hình kinh tế chung của Thủ đô và đất 
nước có nhiều cải thiện, tuy vậy, các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây 
dựng giao thông vẫn còn rất khó khăn. Nguồn vốn dành 
cho đầu tư xây dựng các công trình giao thông của các 
cấp, ngành, Quận Huyện còn hạn chế, chủ trương của 
Thành phố vẫn tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường các giải 
pháp sử dụng nguyên liệu tái chế trong cải tạo nâng cấp 
đường, việc này đòi hỏi các đơn vị thi công phải nhanh 

chóng đổi mới công nghệ mới đảm bảo được công việc 
trong tương lai.
Đối với các công trình XDCB thì ngày càng khó khăn: 
Đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn thì Công 
ty không đủ năng lực tham gia, đối  với các công trình 
có mức đầu tư thấp hơn thì số lượng các đơn vị tham 
gia đấu thầu rất đông dẫn đến mức độ cạnh tranh trong 
công tác đấu thầu là rất khốc liệt và đạt kết quả rất thấp.

Kế hoạch hoạt động 2019

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế của Đất nước nói chung và Thành phố Hà nội nói riêng, và trên cơ sở 
đánh giá thực trạng của Công ty, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2019 
như sau:

Dự kế hoạch 2019

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy 
định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở 
pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Bên cạnh 
đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình 
quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong 
thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động SXKD mang lại 
hiệu quả cao nhất.
Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn 
nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt 
động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn 
lực, tăng năng suất lao động, kinh doanh có hiệu quả.
 Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác duy tu, duy 
trì, quản lý các công trình giao thông trên địa bàn. Tăng 
cường ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhằm 
làm giảm thiểu tối đa sai sót trong công tác quản lý công 
trình giao thông.
Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác đấu thầu 
công trình XDCB, có biện pháp nâng cao năng lực, trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, thi 
công, nghiệm thu thanh toán các công trình XDCB, mở 

rộng địa bàn khai thác công trình để tăng sản lượng và 
tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty trong 
những năm tiếp theo.
Giúp đỡ và chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với các đơn 
vị đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh tích cực giải quyết 
những vướng mắc, khó khăn về thủ tục để nhanh chóng 
triển khai thi công Dự án tòa nhà văn phòng Giai đoạn2. 
Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án 
Hợp tác kinh doanh với phía đối tác Nhật bản trong việc 
tái chế bê tông nhựa và phế thải xây dựng. 
Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục 
để đầu tư, và tiến hành mua sắm máy móc, thiết bị thi 
công theo hướng tiên tiến hiện đại, đặc biệt là dàn máy 
cào bóc, tái chế để cải tạo mặt đường để hiện đại hóa 
dây chuyền công nghệ thi công theo yêu cầu của UBND 
Thành phố.
Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản 
trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành khắc phục 
khó khăn thực hiện tốt công tác SXKD năm 2019 đã được 
ĐHĐCĐ thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện 
tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quản trị, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội đồng quản 
trị giao.
Năm 2018, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần 
đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, 
giám sát, phối hợp cùng Ban điều hành, các Phòng, Ban, đơn vị 
trong Công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi 
kế hoạch SXKD năm 2018. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao 
hiệu quả làm việc của CBCNV, cải tiến kỹ thuât tăng năng suất 
lao đông...tạo đà cho sự phát triển ổn định Công ty trong thời 
gian tới.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

 BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Thành viên hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP sở 
hữu Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Nguyễn Khắc Thành Chủ tịch HĐQT 103,900 0.90

2 Trương Thái Hòa Tổng giám đốc công ty
- Thành viên HĐQT 103,900 0.90

3 Vũ Thanh Tùng Phó tổng giám đốc
- Thành viên HĐQT 54,000 0.47

4 Đỗ Thị Thanh Thủy Phó tổng giám đốc
- Thành viên HĐQT 65,989 0.57

5 Đặng Trần Trung
Giám đốc Xí nghiệp quản lý
công trình giao thông số 1

- Thành viên HĐQT
94,100 0.82

Thành viên ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP sở 
hữu Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Vũ Đức Linh Trưởng Ban kiểm soát 3,500 0.03

2 Nguyễn Hải Yến Nhân viên Kế toán
Thành viên Ban kiểm soát 2,800 0.02

3 Nguyễn Văn Dân Nhân viên Kế toán
Thành viên Ban kiểm soát 1,900 0.02

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và BGĐ

Năm 2018 Ban kiểm soát bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ 
và lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và 
Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh 
doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cụ thể:
Tham gia và góp ý vào các cuộc họp giao ban sản xuất 
hàng tuần của Công ty;

Tham gia góp ý, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tình hình 
SXKD của Công ty đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 
cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp 
luật, điều lệ, quy chế của Công ty.

Sự phối hợp giữa BKS đối với HĐQT và BGĐ

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực 
hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tất cả đều làm việc 
trên tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ thường xuyên lắng 
nghe trao đổi, thảo luận những vướng mắc tồn tại, khắc 
phục mặt hạn chế, phát huy mạnh những thành tích 
trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiếm soát thực hiện 
nhiệm vụ, cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến 

hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia 
đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban 
của Công ty.
Ban kiểm soát cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát 
các Xí nghiệp trực thuộc và các phòng (ban) để có biện 
pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy 
định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ

Thù lao của HĐQT, BKS

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao từ công ty.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Kể từ khi có quyết định chính thức trờ thành công ty đại 
chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công ty đã 
chủ động nắm bắt và tìm hiều các quy định pháp luật có 
liên quan, cụ thể như:
Tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về Công bố thông tin 
Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên.
Xây dựng điều lệ, Quy chế quản trị bám sát theo Luật 

Doanh Nghiệp 2014 và Nghị định 71 về quản trị công ty 
áp dụng đối với công ty đại chúng.
Những việc trên một mặt nâng cao hiệu quả quản lý, 
mặt khác thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong quá 
trình xử lý sự cố và những sai sót phát sinh. Qua đó giúp 
ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho 
Công ty.

Tăng cường hiệu quả quản trị công ty

Tiêu chí Quản trị Giải pháp tăng cường hiệu quả

Kế hoạch đào tạo/học tập về quản trị công ty
Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ lên kế hoạch để tham 
gia đầy đủ các khóa học/ tập huấn về quản trị công ty do 
UBCKNN/ HNX tổ chức

Quan hệ nhà đầu tư Cập nhật Quy trình công bố thông tin theo Quy chế Công 
bố thông tin của Sở GDCK TP Hà Nội

Quản trị tài chính - kế toán Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán trong quản 
trị tài chính – kế toán

Quản trị nhân sự
Nâng cao hiệu quả quá trình quản trị nhân sự. Đồng thời 
Công ty nghiên cứu ứng dụng phần mềm trong quản lý 
nhân sự thay cho hệ thống Excel
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ĐÁNH GIÁ VỀ TRÁCH NHIỆM 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu báo cáo

Báo cáo phát triển bền vững của Công ty cổ phần Công 
trình Giao thông Hà Nội được ghép chung trong báo cáo 
thường niên để tránh trùng lặp thông tin, đồng thời mang 
lại thông tin chất lượng và nội dung ngắn gọn, súc tích 
cho các quý cổ đông và những bên có liên quan. Mục đích 
của Báo cáo phát triển bền vững này là đánh giá và công 

bố những thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh ng-
hiệp chúng tôi ở các khía cạnh môi trường, xã hội, cộng 
đồng và người lao động,... bên cạnh những thông tin về 
hiệu quả hoạt động tài chính và quản trị mà chúng tôi đã 
nêu ra ở trên.

Mục tiêu

Bên cạnh việc đóng góp tích cực về mặt kinh tế, tạo ra 
giá trị cho xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người 
lao động, công ty luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi 
trường. Chúng tôi xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho 
từng nhân viên trong công ty và thực hiện đầy đủ các biện 
pháp để bảo đảm và cải thiện môi trường làm việc, khu 

vực thi công các công trình theo quy định. Công ty cam 
kết tiêu thụ nước, năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu 
quả. Bên cạnh đó chúng tôi xử lý rác thải, nước, chất thải 
không tốt để không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng, nước...

Trong năm 2018, Công ty đã nghiên cứu một số công nghệ 
hiện đại trong lĩnh vực thi công sửa chữa mặt đường của 
Đức và của Nhật bản, Công ty sẽ xúc tiến ký hợp tác đầu 
tư với đối tác Nhật bản là Công ty Taisei rotec thuộc tập 
đoàn Taisei là đơn vị hàng đầu của Nhật bản trong lĩnh vực 
xây dựng, giao thông để triển khai dự án đầu tư máy móc 
thiết bị cho công nghệ tái chế bê tông nhựa và các phế 
thải xây dựng tại nhà máy. Theo đó, công ty sẽ đầu tư mua 
sắm dây chuyền cào bóc tái chế nguội lớp bê tông nhựa 
nhằm tiết kiệm vật tư vật liệu, tránh ô nhiễm môi trường.

Sử dụng năng lượng : Công ty chủ yếu sử dụng năng 
lượng từ điện để phục vụ cho việc lắp đặt điện chiếu sáng, 
thi công các công trình, phục vụ các công tác tại các văn 
phòng.

Sử dụng nước : Công ty chỉ sử dụng nước vào mục đích 
phục vụ công trình xây dựng và hoạt động tại các văn 
phòng. Công ty luôn đảm bảo nguồn nước sau khi sử dụng 
được thu gom và xả thải đúng quy định, không gây ảnh 
hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

Khi sử dụng điện, nước sạch và các nguyên vật liệu, công 
ty chủ trương sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng 
phí, hướng tới tái chế nhằm tiết kiệm, tránh ô nhiễm môi 
truờng.
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiếp tục phát triển Công ty theo hướng: GIAO THÔNG – 
XÂY DỰNG – DỊCH VỤ. Trong đó vẫn lấy giao thông là lĩnh 
vực truyền thống đã có nhiều kinh nghiệm.

Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty trở thành 
doanh nghiệp mqjnh trong ngành giao thông Hà Nội.
Nâng cao năng lực của các xí nghiệp thành viên trong 
Công ty để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ 
phần, đưa Công ty cổ phần phát triển bền vững.

Đa dạng hóa các hình thức nhận thầu thi công, trong đấu 
thầu các dự án lớn, tập trung tăng cường tổ chức quản 
lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có đồng thời tìm 
cách huy động nguồn vốn bên ngoài từ các ngân hàng 
thương mại, tổ chức tín dụng... để đáp ứng cho nhu cầu 
sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư. Công ty và các 
Xí nghiệp thành viên trong Công ty thường xuyên phối 
hợp trong công tác đấu thầu; nắm bắt các dự án hạ tầng 
giao thông trong khu vực thủ đô Hà Nội và các vùng, khu 
vực các tỉnh, thành phố khác.

Củng cố vị trí và mở rộng địa bàn hoạt động trên cả nước, 
liên doanh, liên kết với các chủ đầu tư và nhà thầu nước 
ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu 
thầu. tạo điều kiện phát triển chuyên môn hóa một cách 
có hiệu quả, khai thác được thế mạnh, khắc phục mặt 
yếu trong quá trình thực hiện dự án.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao, trình 
độ đáp ứng yêu cầu trong từng lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

Đa dạng hóa ngành nghề, phát triển dịch vụ khai thác 
kinh doanh văn phòng cho thuê và kinh doanh dịch vụ 
để tăng khả năng cạnh tranh phát triển và phát huy hiệu 
quả đầu tư.

CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiêu chí Quản trị Giải pháp tăng cường hiệu quả

Đối với cổ đông

∙       Thực hiện công bố thông tin công khai, minh bạch

∙       Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

∙       Đảm bảo mức cổ tức ổn định và bền vững

Đối với Nhà nước
∙       Tuân thủ chính sách, quy định Nhà nước trong hoạt đông kinh doanh

∙       Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ về thuế

Người lao động

∙       Xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả, hợp lý với mức thu nhập cạnh tranh

∙       Đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

∙       Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động với các hoạt động ngoài giờ.

Cộng đồng xã hội

∙       Chia sẻ và cùng chung tay trong các hoạt động cộng đồng

∙       Có trách nhiệm đối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội

Môi trường ∙       Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về môi trường

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý văn phòng 
công ty và của các xí nghiệp thành viên, tiếp tục giảm 
biên chế, sắp xếp cán bộ phù hợp trình độ năng lực, sử 
dụng tối đa lực lượng lao động hiện có, hoàn chỉnh các 
quy chế quản lý của công ty theo mô hình mới. Đa dạng 
ngành nghề, phát triển công ty về mọi mặt.

Sắp xếp, ổn định tổ chức đào tạo, đào tạo lại nghề, 
chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ cán bộ công 
nhân viên để áp dụng các công nghệ tiên tiến, khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.
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Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

STT Các chương trình cộng đồng - xã hội tham gia năm 2018
(ủng hộ người nghèo, khuyến học,…) Số tiền

1 Ủng hộ nạn chất chất độc da cam Dioxin TP Hà Nội 5,000,000

2 Ủng hộ nạn chất chất độc da cam Dioxin Quận Hai Bà Trưng 5,000,000

3 Ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" do Đảng Uỷ khối DN HN tổ chức 20,000,000

4 Ủng hộ hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" của BCH Quận sự Quận Hai Bà Trưng 3,000,000

5 Ủng hộ quỹ "Thắp sáng niền tin" do Công đoàn tổ chức 4,000,000

6 Ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quản thiên tai 20,000,000

7 Ủng hộ Quỹ xã hội từ thiện ngành GTVT Hà Nội 10,900,000

8 Ủng hộ chương trình "Tết ấm yêu thương" trao quà cho trẻ em khó khăn do Đoàn khối 
DN Hà Nội tổ chức 20,000,000
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Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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