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Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Báo cáo thường niên 2020

THƯ NGỎ CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, Quý Đối tác và Toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Công trình giao
thông Hà Nội,
Thay mặt Ban lãnh đạo, tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý vị - những người đã dành nhiều tình cảm và tâm
huyết cùng đồng hành với Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội trong suốt thời gian vừa qua.
Năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng
tới kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Bên cạnh đó, tình hình chính
trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông
lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Chính phủ đã kịp thời ban hành các kết luận, nghị
quyết, chỉ thị với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng,
chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh
tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU có hiệu lực
từ ngày 01/8/2020 đã tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91%,
mặc dù đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2019, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020
thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, lạm phát ổn định ở mức tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.
Ngành xây dựng là ngành kinh tế có vị trí, vai trò chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Mặc dù được đánh giá là ngành chịu ảnh hưởng không quá lớn những tác động tiêu cực từ dịch bệnh, nhưng năm 2020
vẫn là năm các doanh nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn và thách thức, chủ yếu do vấn đề gián đoạn kinh tế. Ngoài
ra, áp lực cạnh tranh tăng cao khiến cho biên lợi nhuận của các doanh nghiệp khá thấp. Yếu tố tích cực là năm 2020, đầu
tư công được kỳ vọng là nguồn lực chính để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, là nền tảng quan trọng để thu
hút đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào phát triển kinh tế đất nước. Do đó, mảng xây dựng cơ sở hạ tầng được đánh
giá là có thể hưởng lợi từ đầu tư công gia tăng.
Tiếp nối những thành công đã đạt được trong những năm trước, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, vướng mắc
và phát huy những thế mạnh sẵn có để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn
định. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 275,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,9 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ thì việc Công ty vẫn đạt doanh thu và lợi nhuận ổn
định là kết quả hết sức đáng mừng. Bên cạnh đó, Công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo công ăn
việc làm và phúc lợi cho người lao động yên tâm công tác. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên luôn cố gắng
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng các dự án, từ đó nâng cao uy tín của doanh nghiệp và tạo dựng
vị thế trên thị trường.
Hội đồng quản trị và Ban điều hành cam kết sẽ phấn đấu hết mình vì sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty Cổ phần
Công trình giao thông Hà Nội. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin yêu, đồng hành và chia sẻ của Quý Cổ đông, Khách
hàng và Đối tác. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu của Quý vị để chúng ta có thể cùng vững
bước trên con đường phát triển của Công ty, nâng tầm thương hiệu và gia tăng lợi ích lâu dài cho Quý Cổ đông.
Xin kính chúc Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư và Toàn thể Cán bộ công nhân viên sức khỏe và thành công!
Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2021
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2021
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty
Tổng Giám đốc

TRƯƠNG THÁI HÒA
TRƯƠNG THÁI HÒA
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Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Báo cáo thường niên 2020

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2018

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Năm 2019

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm 2020
350.000.000.000

Kết quả hoạt động kinh doanh

292.403.986.410

300.000.000.000

đồng

240.316.727.221

296.855.555.128

281.338.494.099

250.000.000.000

Doanh thu thuần

đồng

236.815.951.413

292.403.986.410

275.474.603.250

200.000.000.000

Giá vốn hàng bán

đồng

223.065.384.520

276.867.301.035

259.847.902.061

Đồng

Doanh thu

275.474.603.250
236.815.951.413

150.000.000.000
100.000.000.000

Lợi nhuận gộp

đồng

13.750.566.893

15.536.685.375

15.626.701.189

50.000.000.000

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
tài chính

đồng

3.300.730.699

4.299.320.585

5.424.728.143

0

Chi phí hoạt động

đồng

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh

2018

10.410.192.463

11.281.540.836

2019
Năm

12.772.724.585

2020

Lợi nhuận sau thuế

đồng

6.641.105.129

8.554.465.124

8.278.704.747

8.000.000.000
6.911.084.503

6.914.518.004

2019
Năm

2020

7.000.000.000

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
khác

đồng

Lợi nhuận trước thuế

đồng

6.796.876.760

8.638.855.629

8.643.147.505

Lợi nhuận sau thuế

đồng

5.221.678.213

6.911.084.503

6.914.518.004

155.771.631

84.390.505

364.442.758
6.000.000.000
5.221.678.213
Đồng

5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000

Bảng cân đối kế toán
2.000.000.000

Tổng tài sản

đồng

270.444.923.457

297.500.341.335

274.716.429.672

Vốn điều lệ

đồng

115.000.000.000

115.000.000.000

115.000.000.000

Vốn chủ sở hữu

đồng

119.329.481.172

119.481.685.908

119.481.685.908

Nợ phải trả

đồng

151.115.442.285

178.018.655.427

155.234.743.764

1.000.000.000
0
2018

Tổng tài sản
350.000.000.000
297.500.341.335
300.000.000.000

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
%

4,38%

5,78%

5,79%

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA)

%

1,93%

2,32%

2,52%

11.498.920

11.498.920

11.498.920

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

đồng

250.000.000.000

Thu nhập trên vốn cổ phần
(ROE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu
hành cuối kỳ

274.716.429.672

270.444.923.457

200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000

Cổ phiếu

50.000.000.000
VNĐ

307

380

400

0
2018

2019

2020

Năm
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A. THÔNG TIN CHUNG
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Báo cáo thường niên 2020

1. Thông tin chung
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ
máy quản lý
4. Giới thiệu Ban lãnh đạo
5. Định hướng phát triển
6.Các rủi ro
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Báo cáo thường niên 2020

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng Số 0100105292 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần
ký doanh nghiệp số
đầu ngày 19/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019
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Vốn điều lệ

115.000.000.000

Vốn chủ sở hữu

119.481.685.908

Địa chỉ

434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà NộiHải Dương, Việt Nam

Số điện thoại

(84-24)39763176

Số fax

(84-24)39729394

Website

http://www.giaothonghanoi.com.vn/

Mã cổ phiếu

GH3
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Báo cáo thường niên 2020

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

11/2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 68/2020/
GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

2018

Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

2016

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.

2011

Ngày 29/06/2011: UBND TP.Hà Nội ký quyết định đổi tên Công
ty TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội GCNĐKKD số
0100105292 với vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng.

2005

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 30.000.000.000đồng.

1966

12

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.
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Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Báo cáo thường niên 2020

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2020
Ngày 28/02/2020
Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Đây là hoạt động thường niên
nhằm tạo điều kiện để người lao động (NLĐ) được quyền tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty và những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của mình; đồng thời, xây dựng mối quan hệ hài
hòa, tiến bộ giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

14

Ngày 24/04/2020
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

15

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Báo cáo thường niên 2020

GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT NĂM 2020
Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020
Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực
hiện nhiệm vụ chính trị cho Đảng bộ Công ty và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua: Đơn vị xuất sắc trong phong trào xanh - sạch đẹp - đảm bảo An toàn
vệ sinh lao động cho tập thể Công ty
Cấp Thành phố:
Bằng khen cho Tập thể Công ty và 02 cá nhân trong công tác phục vụ tết nguyên đán Canh Tý
Bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Cờ “ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho 01 tập thể, “ Tập thể lao động xuất sắc” cho 06 tập thể, Bằng khen cho 05 tập
thể, 08 cá nhân
Bằng sáng kiến: 01 cá nhân

16

Cấp ngành giao thông vận tải:
Liên đoàn ngành GTVT HN công nhận “Gia đình tiêu biểu”: 05 gia đình.
Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành GTVT: 05 người.
Công nhân giỏi cấp ngành giao thông vận tải: 15 người
Người tốt việc tốt: 15 cá nhân

17

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Báo cáo thường niên 2020

A2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

A2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Địa bàn kinh doanh

Xây dựng công trình giao thông
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Cho thuê máy móc thiết bị và tài sản hữu hình khác
Giao thông cầu đường

18

Cơ khí, vật liệu xây dựng
Công trình cấp thoát nước
Văn phòng cho thuê
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, thuê hội trường

Công ty tham gia đấu thầu và thi công các công trình trên địa bài thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác như Hải Phòng,
Thanh Hóa, Lạng Sơn…

19

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Báo cáo thường niên 2020

A3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Mô hình quản trị
Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại khoản 1 điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.

Sơ đồ bộ máy quản lý
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng kế hoạch và quản
lý CTGT

Phòng Công trình XDCB

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng Quản lý xe máy và
thiết bị

Phòng Vật tư

Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản
lý công trình
lý công trình
lý công trình
lý công trình
lý công trình
lý cầu Chương lý cầu Vĩnh Tuy
giao thông số 1 giao thông số 2 giao thông số 3 giao thông số 4 giao thông số 5
Dương

20

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Pháp chế Bảo vệ

Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Quản Xí nghiệp Xây
Xí nghiệp Tổ
Xí nghiệp Xây
lý Nam cầu
lý cầu Nhật Tân - lý cầu Thanh Trì
dựng công trình chức giao thông dựng công trình
Thanh Trì
Đông Trù
cầu và thủy lợi
giao thông

Ban Quản lý các dự án xây
dựng

Xí nghiệp Xe
máy thi công

Xí nghiệp Quản
lý và kinh doanh
dịch vụ
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A4. BAN LÃNH ĐẠO

A4. BAN LÃNH ĐẠO

01

01

HỘI
ĐỒNG
QUẢN
TRỊ

Ông TRƯƠNG THÁI HÒA - THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xây dựng cầu đường - Thạc sĩ kỹ thuật

Số lượng cổ phiếu sở hữu

103.900 cổ phiếu (0,90%)

Số lượng cổ phiếu đại diện

5.865.000 cổ phiếu (51%)

02
Ông VŨ THANH TÙNG - THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN
KIỂM
SOÁT

Ông VŨ ĐỨC LINH - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế - ngành kế toán tài chính DNTM

Số lượng cổ phiếu sở hữu

3.500 cổ phiếu (0.03%)

Số lượng cổ phiếu đại diện

212.991 cổ phiếu (1.85%)

02
Ông NGUYỄN VĂN DÂN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Số lượng cổ phiếu sở hữu

54.000 cổ phiếu(0.47%)

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế - ngành kế toán

Số lượng cổ phiếu đại diện

920.000 cổ phiếu (8%)

Số lượng cổ phiếu sở hữu

13.400 cổ phiếu (0.12%)

Số lượng cổ phiếu đại diện

03
Bà ĐỖ THỊ THANH THỦY - THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình độ chuyên môn

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Số lượng cổ phiếu sở hữu

65.989 cổ phiếu (0.57%)

Số lượng cổ phiếu đại diện

805.000 cổ phiếu ( 7% )

03
Bà NGUYỄN HẢI YẾN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế - ngành kế toán

Số lượng cổ phiếu sở hữu

2.800 cổ phiếu (0.02%)

Số lượng cổ phiếu đại diện

04
Ông ĐẶNG TRẦN TRUNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GĐ XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG THÔNG SỐ 1
Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Số lượng cổ phiếu sở hữu

94.100 cổ phiếu (0.82%)

Số lượng cổ phiếu đại diện

690.000 cổ phiếu (6%)

05
Ông NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GĐ XÍ NGHIỆP QL CẦU NHẬT
TÂN - ĐÔNG TRÙ
Trình độ chuyên môn

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Số lượng cổ phiếu sở hữu

32.500 cổ phiếu (0.28%)

Số lượng cổ phiếu đại diện
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A5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

A5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Tạo lập vị thế là một doanh nghiệp trong ngành giao
thông của Thành phố Hà Nội.
Tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, tập
trung vào cải thiện hiệu quả, năng lực hoạt động của các
Xí nghiệp thành viên để thực hiện mục tiêu dài hạn, phát
triển bền vững.

24

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu, công tác
mua hồ sơ tới nộp hồ sơ. Đa dạng hóa các dự án tham
gia, dự án xây dựng cơ bản cho tới đấu thầu các dự án
lớn. Tăng cường công tác quản trị vốn, quản trị nhân sự,
tăng sự liên kết giữa bộ máy quản lý và các Xí nghiệp trực
thuộc, giải quyết kịp thời những những vấn đề tồn tại.

Công ty không ngừng tập trung nâng cao hiệu quả thực
hiện dự án thông qua các phương án: rút ngắn giải phóng
mặt bằng, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tăng cường
liên kết, hợp tác liên doanh liên kết, làm tốt công tác quản
lý duy tu cầu đường, có các giải pháp nhằm xử lý chống ùn
tắc, ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến.

Công ty duy trì sự minh bạch, nền tảng cốt lõi trong việc
tạo dựng và duy trì sự tín nhiệm của công ty. Công ty
không ngừng củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống và
đội ngũ quản lý, đầu tư vào nguồn nhân lực để đảm bảo
mọi thành viên trong công ty có những cơ hội phát triển
tốt, góp phần vào sự thành công chung của công ty.
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A6. CÁC RỦI RO

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro về kinh tế

Rủi ro từ hoạt động thi công công trình: Các công trình
xây dựng thường có giá trị lớn và thời gian thực hiện dài.
Chính vì vậy, khó khăn đặt ra cho các nhà thầu là phải có
nguồn vốn dồi dào và sử dụng vốn cho dự án một cách
có hiệu quả. Trong thực tế, có rất nhiều dự án bị đình trệ,
thậm chí bị rút giấy phép vì việc thi công không triển khai
theo kịp tiến độ đặt ra do không có đủ vốn cho thực hiện
dự án. Mặc khác, xây dựng công trình chịu ảnh hưởng
rất lớn của các yếu tố tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng tại
khu vực thi công. Thời gian thực hiện công trình có thể bị
kéo dài và hiệu quả bị ảnh hưởng. Hơn nữa, do tính phức
tạp của công trình mà các công việc sau khi thi công như
kiểm tra chất lượng, nghiệm thu, và hoàn công thường
kéo dài và làm ảnh hưởng đến việc thanh toán.
Ngoài ra Công ty còn gặp khó khăn do công việc xây
dựng hầu hết thực hiện trong nội thành nên thường
mang tính chính trị, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ,
vệ sinh môi trường…
Rủi ro từ hoạt động cho thuê mặt bằng văn phòng: Do
ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch dẫn tới hoạt
động thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng,
khiến giá thuê giảm hoặc phải để trống.

Là một bộ phận của nền kinh tế, Công ty cũng chịu tác
động bởi những rủi ro từ môi trường kinh doanh như sự
biến động của kinh tế thế giới, sự ảnh hưởng bởi tốc độ
tăng trưởng kinh tế, thu nhập, lạm phát,...
Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức
tạp, tuy nhiên nền kinh tế vĩ mô Việt Nam trong thời gian
qua vẫn duy trì được đà tăng trưởng và lạm phát được
duy trì ổn định. Đặc biệt trong bối cảnh năm 2020 khi
cả thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19 diễn biến
phức tạp và khó lường, Đảng và Chính phủ Việt Nam với
chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và nhanh chóng, đã thực hiện
tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục
hồi và phát triển kinh tế. Việt Nam là một trong số ít quốc
gia duy trì tăng trưởng dương trong năm 2020. Những
biến động khó lường của nền kinh tế sẽ có thể gây khó
khăn trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công
ty. Để hạn chế tác động của rủi ro kinh tế, đòi hỏi Công
ty phải luôn chủ động xây dựng, đề ra các phương án
kinh doanh phù hợp nhằm tận dụng cơ hội đến từ môi
trường kinh doanh. Đồng thời, tăng cường sự chủ động,
linh hoạt trong công tác điều hành và thực hiện kế hoạch
nhằm ứng phó kịp thời với khi có rủi ro phát sinh, duy trì
sự phát triển bền vững trong tương lai.

Rủi ro nguyên vật liệu
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 thường xuyên biến động, công ty nhiều
khi phải 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.

Rủi ro pháp lý
Công ty phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp
luật trong lĩnh vực xây dựng như Luật Xây dựng, Luật kinh
doanh bất động sản, Luật đầu tư,…. Ngoài ra, do hoạt
động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, là
công ty đại chúng, nên Công ty phải đảm bảo tuân thủ
các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán
và các quy định liên quan đến quản trị công ty khác. Hiện
nay, Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và đẩy mạnh
hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Cùng với quá trình đó,
Chính phủ đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp
lý nên có thể dẫn tới những thay đổi trong các văn bản
pháp luật.

Rủi ro khác
Rủi ro môi trường
Những yếu tố 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.

26

Trong những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, có những yếu tố ngoài
khả năng dự đoán và vượt quá khả năng phòng chống
của con người như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,... Khi
phát sinh những sự kiện trên có thể gây thiệt hại lớn về
tài sản, con người và khả năng hoạt động kinh doanh của
Công ty.
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

B.
TÌNH HÌNH
HÌNH HOẠT ĐỘNG
B. TÌNH
A.
THÔNG
TIN
CHUNG
TRONG
NĂM
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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B2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

B1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Danh sách Ban điều hành

Thông tin ngành
Năm 2020, ngành xây dựng tăng 6,76%, đóng góp 0,5
điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm
của toàn nền kinh tế. Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp
hơn cùng kỳ tính theo quý và cả năm 2020, tuy nhiên,
mức tăng trưởng 6,76% vẫn cao hơn những năm khó
khăn 2011-2013. Đây được xem là kết quả khả quan trong
điều kiện kinh tế thế giới và trong nước đều chịu ảnh
hưởng tiêu cực bởi diễn biến khó lường của dịch bệnh.
Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh chủ yếu thông qua hai
yếu tố là gián đoạn kinh tế và giảm nhu cầu đầu tư. Trên
thực tế, trong quý 1 và quý 2, do giãn cách xã hội và thực

hiện các biện pháp phòng chống dịch, các hoạt động xây
dựng đình trệ, gần như không thể triển khai.
Ngoài ra, doanh thu của ngành thương mại và dịch vụ
giảm sút nghiêm trọng bởi ảnh hưởng của dịch, dẫn
tới áp lực giảm giá cho thuê mặt bằng hoặc rơi vào tình
trạng để trống.
Bên cạnh những tác động tiêu cực, động lực tăng trưởng
của ngành xây dựng là kỳ vọng vào làn sóng đầu tư công
trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc hoàn thiện hệ
thống thể chế và hệ thống công cụ quản lý về xây dựng,
đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, tạo môi
trường thuận lợi, bình đẳng, minh bạch là yếu tố tích cực
giúp ngành có điều kiện thuận lợi để phát triển.

Kết quả kinh doanh trong năm
Chỉ tiêu

STT

2018

2019

2020

Trương Thái Hòa

Tổng Giám đốc

29/12/2015

103.900

5.865.000

51,90

2

Vũ Thanh Tùng

Phó tổng giám
đốc

29/12/2015

54.000

920.000

8,47

3

Đỗ Thị Thanh Thủy

Phó tổng giám
đốc

29/12/2015

65.989

805.000

7,57

4

Vũ Đức Linh

Trưởng BKS

24/12/2015

3.500

212.991

1,88

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2020: Không có

Nhân sự và chính sách nhân sự
Tiêu chí

I

Theo trình độ lao động

1

Trình độ Đại học và trên Đại học

2

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

40

59

56

285

242

241

Lao động trực tiếp

171

286

286

2

Lao động gián tiếp

298

164

158

III

Theo giới tính

24

24

24

1

Nam

387

371

368

2

Nữ

82

79

76

III

Theo độ tuổi

1

Dưới 25

16

20

13

2

Từ 25 – 35

117

166

158

3

Trên 35

336

264

270

469

450

444

275.474.603.250

Giá vốn hàng bán

đồng

223.065.384.520

276.867.301.035

259.847.902.061

3

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Chi phí hoạt động

đồng

10.410.195.980

11.281.540.836

12.772.724.585

II

Theo đối tượng lao động

Lợi nhuận trước thuế

đồng

6.796.876.760

8.638.855.629

8.643.147.505

1

Lợi nhuận sau thuế

đồng

5.221.678.213

6.911.084.503

6.914.518.004

292.403.986.410

đồng

250.000.000.000

275.474.603.250

Tổng cộng

236.815.951.413

200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000
5.221.678.213

6.911.084.503

6.914.518.004

0
2018

2019

Năm
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Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

2020

Năm 2020

147

292.403.986.410

300.000.000.000

Năm 2019

149

236.815.951.413

350.000.000.000

Năm 2018

144

đồng

Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ CP sở hữu /
đại diện (%)

1

Doanh thu thuần

Năm 2020, doanh thu thuần đạt 275 tỷ đồng, giảm 16,9 tỷ đồng so với năm 2019 tương ứng với 5,8%. Trong số tổng doanh thu thuần thu được, trị giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 94%. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế và lợi
nhuận sau thuế năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 6,9 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu
thuần giảm, chi phí hoạt động tăng, nhưng chi phí giá vốn hàng bán giảm và doanh nghiệp đã bù đắp bằng khoản doanh
thu tài chính, doanh thu khác giúp cho lợi nhuận vẫn được duy trì ổn định.

Số CP đại diện
(CP phổ thông)

Chức vụ

STT

Đơn vị

Ngày bổ
Số CP sở hữu (CP
nhiệm thành
phổ thông)
viên BĐH

Họ và Tên

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng chăm
lo đến đời sống người lao động.
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.

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.
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B3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

B4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Dự án đầu tư tại khu B 434 Trần Khát Chân

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Công ty đã và đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng và chờ các cơ quan ban ngành phê duyệt quy hoạch,
Công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án.
Trước khi khiển khai dự án, Công ty sẽ báo cáo UBND Thành phố và các ban ngành liên quan rà soát lại một lần nữa các
thủ tục để đảm bảo đầy đủ đúng quy định hiện hành.

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 và hợp tác khoa học trong lĩnh vực duy tu bảo dưỡng cầu đường.
Công ty đã trang bị bổ sung 01 máy cào bóc, 04 xe ô tô vận tải nhỏ, 01 xe cẩu tự hành và một số máy móc nhỏ để phục
vụ công tác sản xuất duy tu trong các tuyến phố nội thành cần phải cơ động đáp ứng nhanh về tiến độ.
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 .
Trong những năm qua, Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư và hợp tác khoa học 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).

Các chỉ tiêu

ĐVT

2019

2020

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn

lần

1,31

1,33

Hệ số thanh toán nhanh

lần

1,14

1,11

Hệ số nợ/ tổng tài sản

lần

0,60

0,57

Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu

lần

1,49

1,30

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

B4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Vòng quay hàng tồn kho

lần

9,73

8,12

Tình hình tài chính

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

lần

1,03

0,96

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

%

2,36

2,51

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

% tăng/giảm

Tổng tài sản

297.500.341.335

274.716.429.672

(7,66)

Doanh thu thuần

292.403.986.410

275.474.603.250

(5,79)

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)

%

5,79

5,79

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

8.554.465.124

8.278.704.747

(3,22)

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA)

%

2,43

2,42

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

4.299.320.585

5.424.728.143

26,18

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần

2,93

3,01

84.390.505

364.442.758

331,85

Lợi nhuận trước thuế

8.638.855.629

8.643.147.505

0,05

Lợi nhuận sau thuế

6.911.084.503

6.914.518.004

0,05

Lợi nhuận khác

%

Năm 2020, tổng tài sản đạt 274,7 tỷ, giảm 22,8 tỷ so với năm 2019, tương đương với 7,7%. Trong cơ cấu lợi nhuận của
doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Lợi nhuận từ hoạt động tài
chính chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng có xu hướng gia tăng đều đặn qua các năm. Như vậy, trong bối cảnh kinh doanh
gặp nhiều khó khăn và thách thức, kết quả kinh doanh đã đạt được rất tích cực, tạo tiền đề để doanh nghiệp phục hồi và
phát triển trong năm 2021.
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B5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CSH

B4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cổ phần
Tính đến hết ngày 31/12/2020, Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã phát hành 11.500.000 cổ phiếu. Trong
đó:
Số cổ phần phổ thông: 11.500.000 cổ phiếu
Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
Số cổ phần đang lưu hành: 11.498.920 cổ phiếu
Số cổ phiếu quỹ: 1.080 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh
luôn được duy trì lớn hơn 1. Điều này phản ánh khả năng
kịp thời đáp ứng các nhu cầu chi trả của doanh nghiệp.
Tài sản có tính thanh khoản thấp nhất là hàng tồn kho chỉ
chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu tài sản ngắn hạn; phản
ánh hiệu quả sử dụng tài sản và tỷ lệ an toàn tài chính
cao.

Cơ cấu cổ đông (Căn cứ theo Danh sách chốt cổ đông ngày 24/03/2021)
STT

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Mặc dù năm 2020, các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt
động giảm nhẹ so với năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ vòng
quay hàng tồn kho vẫn ở mức cao, cho thấy chính sách
quản lý hàng tồn kho hiệu quả, vừa đảm bảo cung ứng
kịp thời để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, vừa tiết kiệm
chi phí.

Tên cổ đông

Số lượng cổ đông

Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

8.492.991

73,85

1

2

Cổ đông nhỏ, cổ đông thể nhân

3.005.929

26,14

523

3

Cổ phiếu quỹ

1.080

0,01

1

11.500.000

100

525

1

Cổ đông trong nước

11.498.920

99.99

524

2

Cổ đông nước ngoài

0

0

0

3

Cổ phiếu quỹ

1.080

0.01

1

11.500.000

100

525

Tổng

Tỷ trọng vốn vay và vốn chủ sở hữu được duy trì ổn định
qua các năm. Do đặc trưng của doanh nghiệp xây dựng
nên vốn vay chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu tài sản.
Tuy nhiên, phần lớn là vốn chiếm dụng từ đối tác, nhà
cung cấp và tài trợ cho tài sản ngắn hạn; do đó, doanh
nghiệp vẫn có khả năng tự chủ tài chính và chủ động
trước những biến động khi môi trường kinh doanh thay
đổi.

Tỷ lệ (%)

1

Tổng

Cơ cấu nguồn vốn

Số lượng cổ phần

1

Cổ đông tổ chức

8.492.991

73,85

1

2

Cổ đông cá nhân

3.005.929

26,14

523

3

Cổ phiếu quỹ

1.080

0,01

1

11.500.000

100

525

Tổng

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước
STT
1

Tên cổ đông

Địa chỉ

Số lượng cổ phần

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Số 12 Lê Lai, quận Hoàn
Nội
Kiếm, Hà Nội

8.492.991

Tỷ lệ sở hữu (%)
73,85

Khả năng sinh lời
Năm 2020, mặc dù đại dịch diễn biến phức tạp, khiến
hoạt động thi công công trình và triển khai dự án của
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng hiệu quả hoạt
động vẫn được đảm bảo. Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời đều
được duy trì ổn định, không có sự chênh lệch đáng kể
so với năm 2019. Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp
kiểm soát chi phí.

Thay đổi vốn đầu tư CSH
Năm 2016, vốn thực góp của Công ty đạt 115.000.000.000 đồng, tương đương với 11.500.000 cổ phần. Từ năm 2016 đến
nay, doanh nghiệp không thay đổi Vốn điều lệ.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Trong năm 2020, Công ty không tiến hành giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.
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1.
2.
3.
4.

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển
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C1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

C1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Một số công trình XDCB của Công ty đã thi công trong năm 2020:

Thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 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 truyền thống, mọi thế mạnh, mọi nguồn lực 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….

Công tác duy tu, duy trì đã phải 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 các 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, đấu thầu công trình
tại địa bàn các tỉnh ngoài Hà Nội, nâng cao được thương
hiệu và uy tín của Công ty.

Các chỉ tiêu trong năm 2020 vượt chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

Năm 2020
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính
Kế hoạch

Thực hiện

1

Doanh thu

Tỷ đồng

265

281,3

2

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

5,8

6,9

3

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn

%

5,04

5,79

4

Tỷ lệ chia cổ tức

%

3-4

4
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Xây dựng tuyến đường trục chính mặt cắt ngang 48m,
đường ven hồ, đào mở rộng hồ nước ngọt - khu du lịch
Quốc tế Đồi Rồng ; Xây dựng tuyến đường Văn Cao- Hồ
Tây; Xây dựng HTKT khu tái định cư Trần Phú, Duy tu hè
đường các tuyến phố quận Cầu Giấy; Thi công xây dựng
hệ thống TCGT đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã
Tư Vọng; Mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu
Thăng Long; Xây dựng HTKT KĐT mới An Lạc Green Symphony - xã Vân Canh; Cải tạo hè phố Hàng Bún - Nguyễn
Khắc Nhu; Lắp đặt đèn tín hiệu nút Đặng Thanh Am - Vũ
Hỷ, khu vực Cổng Công ty may 10, nhà thi đấu Gia Lâm,
phía Bắc cầu Chương Dương; Mở rộng đường vành đai 3
qua khu đô thị Linh Đàm;…
Trong năm 2020, Công ty đã trang bị bổ sung thêm các
máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh. 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 các Cầu Nhật Tân, cầu
Vĩnh Tuy, Thanh Trì đã gây được tiếng vang và mang lại uy
tín lớn của Công ty.

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: kỉ niệm Quốc Khánh 2/9, ngày
Giải phóng Thủ đô 10/10; Phục vụ Đại hội Đảng các cấp
Của Thành phố cũng như Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ 13, thực hiện kịp thời các kiến nghị của cử tri và các
thống nhất liên ngành giữa các lực lượng Công an – Sở
Giao thông vận tải – Chính quyền địa phương…
Để tạo thêm công việc cho người lao động, góp phần
tăng cường việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông,
trong năm 2020, Công ty ký kết các hợp đồng hoàn trả
hè đường với các chủ đầu tư như Công ty thoát nước Hà
Nội, 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 quản lý Cảng Bát
Tràng vào năm 2020 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 khu vực
Cảng và cũng mở ra một lĩnh vực quản lý kinh doanh
mới.
Với nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo Công ty cũng cán
bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty đã vừa đấu
thầu thành công 2 gói thầu công tác quản lý, duy tu duy
trì các quận nội thành năm 2021-2023, các cầu lớn và gói
thầu công tác quản lý, duy tu duy trì địa bàn quận Long
Biên và huyện Gia Lâm năm 2021-2023, giữ vững địa bàn,
đảm bảo có đủ việc làm cho người lao động làm tiền đề
cho nhiệm kỳ mới của Công ty phát triển.
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C2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

C2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Tình hình nguồn vốn

Chỉ tiêu

Năm 2018

Tài sản ngắn hạn

204.546.226.260

Tài sản dài hạn
Tổng tài sản

Năm 2019

Năm 2020

Chỉ tiêu

230.434.852.031

204.576.190.124

Nợ ngắn hạn

65.898.697.197

67.065.489.304

70.140.239.548

270.444.923.457

297.500.341.335

274.716.429.672

Nợ dài hạn
Tổng nợ phải trả
Tổng nguồn vốn

Cơ cấu tài sản giai đoạn 2018-2020 (đồng)

2020

Năm 2018

2018

176.069.606.176

153.320.654.496

1.901.024.251

1.949.049.251

1.914.089.268

151.115.442.285

178.018.655.427

155.234.743.764

270.444.923.457

297.500.341.335

274.716.429.672

153.320.654.496

1.914.089.268

2019

176.069.606.176

1.949.049.251

65.898.697.197

204.546.226.260

2018

0

149.214.418.034

67.065.489.304

230.434.852.031

Năm

Năm

2020

2019

Năm 2020

Cơ cấu nợ phải trả giai đoạn 2018-2020

70.140.239.548

204.576.190.124

Năm 2019

100.000.000.000

200.000.000.000
đồng

Tài sản ngắn hạn

149.214.418.0341.901.024.251

300.000.000.000
130.000.000.000

150.000.000.000

170.000.000.000

190.000.000.000

đồng

Tài sản dài hạn

Nhìn chung, trong giai đoạn 2018-2020, tổng tài sản của Công ty không có nhiều biến động. Mặc dù, môi trường kinh
doanh năm 2020 có nhiều tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh, nhưng giá trị tổng tài sản vẫn đạt hơn 274,6 tỷ;
giảm nhẹ so vơi năm 2019. Với đặc thù doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, cơ cấu tài sản của doanh nghiệp
chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn thường chiếm từ 74-77% giá trị tổng tài sản.
Trong số tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao nhất. Để hạn chế tình trạng bị khách hàng chiếm dụng
vốn, đồng thời giảm các chi phí phát sinh liên quan như chi phí quản lý khoản phải thu, chi phí thu hồi nợ, chi phí rủi
ro; Công ty đã thực hiện các chính sách tín dụng thận trọng hơn. Hiệu quả đạt được là các khoản phải thu năm 2020 đã
giảm đáng kể so với năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, dẫn đến khả năng thanh toán của một
số khách hàng gặp khó khăn. Để phòng ngừa rủi ro, Công ty đã trích lập đầy đủ dự phòng nợ quá hạn theo quy định.

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Đặc trưng của công ty xây dựng là cần vốn lớn để thực hiện các dự án và tạm ứng vốn khi thi công công trình. Mặc dù
tỷ lệ nợ vay chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là nợ ngắn hạn. Việc này
giúp giảm chi phí vốn mà vẫn đảm bảo nguồn tài trợ cho các hoạt động kinh doanh. Xét cơ cấu tài sản và nguồn vốn cho
thấy, tài sản ngắn hạn được tài trợ bởi nguồn vốn ngắn hạn và một phần nguồn vốn dài hạn, điều này cho thấy cân bằng
tài chính của Công ty luôn được đảm bảo và an toàn. Ngoài ra, Công ty đã sử dụng tốt chính sách tín dụng của các nhà
cung cấp, tỷ lệ chiếm dụng vốn cao nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và
các bên liên quan.

C3. NHỮNG CẢITIẾNVỀ CƠ CẤUTỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý văn phòng Công ty và của các Xí nghiệp thành viên, tiếp túc 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 hinh mới.
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.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng và các quy định liên quan đến quản trị công ty.
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C4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

C4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

UBND Thành phố có quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 của Công ty cổ phần công
trình giao thông Hà Nội. Với các cơ sở trên Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Đầu tư mua sắm các thiết bị xe máy mở rộng hợp tác kinh doanh phục vụ sản xuất kinh doanh và đổi
mới công nghệ

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2021

1

Doanh thu

Tỷ đồng

280

2

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

6,2

3

Tỷ lệ chia cổ tức

%

3,7 - 4,2

Các năm tiếp theo từ 2022-2026 : Doanh thu tăng trưởng khoảng từ 3-5 và đảm bảo lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ
đông

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

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 nghiên cứu đầu tư mua sắm máy cào bóc tái chế nguội lớp bê
tông nhựa, ngoài ra Công ty còn dự kiến đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị có công suất nhỏ, cơ động 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.
Công ty đang xúc tiến hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học 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 đất đai nhà xưởng
Khi có quy hoạch chính thức được UBND Thành phố phê duyệt, Công ty sẽ 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.
Tiếp tục quy hoạch, cải tạo nhà xưởng, kho tàng cho phù hợp với yêu cầu sản xuất của Công ty.

Công tác sản xuất
Quyết tâm bằng mọi nguồn lực đấu thầu thành công các gói thầu duy tu duy trì để đảm bảo công việc ổn định Công ty,
thu nhập cho người lao động và đảm bảo trả cổ tức cho các cổ đông.
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 trạmtheo kịp xu thế, đáp ứng được yêu cầu của UBND Thành phố và Bộ
GTVT.

Kinh doanh dịch vụ

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.

Giải pháp đầu tư chiều sâu
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 doanh 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 máycào bóc 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.
Nghiên cứu hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với Công ty Taisei Rotec – Nhật bản để thực hiện dự án tái chế bê tông
nhựa và các phế thải xây dựng tại trạm.
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.

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.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Đánh giá của HĐQT về mọi mặt hoạt động của công ty
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc
Kế hoạch, định hướng của HĐQT
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D1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Năm 2020, 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 2020 là năm cuối trong chu kỳ 3 năm thực hiện công tác quản lý,
duy tu, duy trì theo hình thức đấu thầu, giá trị sản lượng cố định theo năm thấp, đơn giá định mức bị cắt giảm nhiều. Mặt
khác, từ đầu năm 2020 dịch COVID-19 phát sinh và nhanh chóng lan ra toàn cầu, gây khủng hoảng cho toàn thế giới, làm
đảo lộn mọi mặt kinh tế, xã hội, gây nên hậu quả không thể lường trước được. Các cấp các ngành từ Trung ương đến địa
phương đã phải dốc toàn lực để “chống dịch như chống giặc”. Đây là khó khăn rất lớn ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Việc tham gia các công trình XDCB thì cũng rất khó khăn: Đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn thì Công ty mới
đang bước đầu tham gia, nhưng cũng rất khó khăn vì nguồn lực còn hạn chế; đối với các công trình có mức đầu tư phù
hợp với năng lực Công ty 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, nếu thắng thầu thì hiệu quả đạt được cũng rất thấp.
Với đặc điểm tình hình như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp,
biện pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh về từng mặt như:

Chỉ đạo, giám sát kết quả SXKD của Công ty
Đối với các gói thầu 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 thầu 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, đặc biệt là tăng cường tìm kiếm các gói thầu có quy mô lớn để
có thể nâng cao trình độ quản lý, thi công các công trình lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, từ đó nâng cao vị thế của Công ty. 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.
Tiếp tục hướng đi lâu dài là hợp tác kinh doanh với các Công ty 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 đạo viêc thực hiện nhiệm vụ các Xí nghiệp, Phòng ban, để nâng
cao hiệu suất công việc và hiệu quả SXKD, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông. 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
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:
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch Năm 2020

Thực hiện năm 2020

1

Doanh thu

Tỷ đồng

265

281,3

2

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

5,8

6,9

3

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn

%

5,04

5,79

4

Tỷ lệ chia cổ tức

%

3-4

4,0
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D2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2020 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:
Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2020. 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 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.

Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính
Trong năm 2020, công tác quản lý tài chính đã thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính của Công ty; quy chế chi
tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; công tác
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất.
Trong năm vừa qua, mặc dù Công ty gặp không ít khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện
nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, 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 đến nay vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo thanh
khoản cao, bảo toàn và phát triền nguồn vốn, đảm bảo lợi nhuận và trích đầy đủ các quỹ theo đúng quy định.

Kết quả giám sát tiền lương của Ban điều hành Công ty năm 2020
Tổng tiền lương của Ban điều hành: 1.152.000.000 đồng.
Quỹ lương của Ban điều hành được chi trả theo đúng các quy định của Pháp luật.
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D3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong
năm 2021 như sau:
TT

Chỉ tiêu

Dự kiến thực hiện 2021

1

Doanh thu (tỷ đồng)

280

2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

6.2

3

Tỷ lệ chia cổ tức (%)

4

3-4

3.5 – 4.2
4,0

Phấn đấu trong nhiệm kỳ (2021-2026) tăng doanh thu mỗi năm 3-5%. Đảm bảo lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ
đông.

Các giải pháp để đạt được kế hoạch trên
Theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch Covis 19, chỉ đạo Ban điều hành đề ra những biện pháp ứng phó trước mắt và
lâu dài phù hợp với tình hình để giảm thiểu tác động xấu của dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
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 chuẩn bị tốt để quyết tâm đấu thầu thành công gói thầu Quản lý, duy tu duy trì đường và TCGT
Thành phố Hà nội chu kỳ tiếp theo.
Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục 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.
Từng bước tạo nguồn lực để Công ty có thể tham gia nhiều hơn vào các gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.
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 đoạn 2.
Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện 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 để nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh Công
ty. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư 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 kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ (2021-2026) đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, HĐQT tin tưởng rằng, với sự tín nhiệm của Quý cổ đông, nhà đầu tư,
sự đồng hành của tập thể cán bộ người lao động là nguồn động lực lớn giúp Công ty vượt qua thách thức, phát huy mọi
tiềm năng và nội lực, sẵn sàng nắm bắt được những cơ hội mới để gặt hái được nhiều thành công mới, đưa Công ty ngày
càng phát triển.
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E. QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
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E1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

E2. BAN KIỂM SOÁT

Thành viên HĐQT

Thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm thành
viên HĐQT

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm thành viên BKS

1

Trương Thái Hòa

TV HĐQT, Tổng Giám đốc

24/12/2015

1

Vũ Đức Linh

Trưởng BKS

24/12/2015

2

Vũ Thanh Tùng

TV HĐQT, Phó tổng giám đốc

24/12/2015

2

Nguyễn Văn Dân

Thành viên BKS

24/12/2015

3

Đỗ Thị Thanh Thủy

TV HĐQT, Phó tổng giám đốc

24/12/2015

3

Nguyễn Hải Yến

Thành viên BKS

24/12/2015

4

Đặng Trần Trung

TV HĐQT, Giám đốc xí nghiệp QLCTGT số 1

24/12/2015

5

Nguyễn Xuân Trường

TV HĐQT, Giám đốc xí nghiệp QL cầu Nhật Tân – Đông Trù

24/04/2020

Hoạt động của HĐQT
Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động SXKD
của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã
đề ra. Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt
động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị
quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.
Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo
quy định (01 quý một lần) và họp bất thường khi cần
thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành
viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các
nội dung, vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên
trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống
nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị
để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu
cầu về SXKD của Công ty.
Hội đồng quản trị luôn chú ý tăng cường và kiện toàn
công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành
Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo
khả năng quản lý điều hành của Công ty một cách toàn
diện, tránh được mọi rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt
động SXKD. Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm,
thuyên chuyển, sắp xếp lại bộ máy nhân sự một cách hợp
lý để vừa hoàn thành nhiệm vụ SXKD vừa tăng năng suất
lao động.
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Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy
trình, quy chế quản lý theo sát các quy định của Pháp
luật, điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động,
kịp thời đáp ứng các yêu cầu công việc trong từng giai
đoạn.
Cụ thể: Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã
họp tổng cộng 07 phiên, thông qua một số nội dung như
sau:
Thông qua chủ trương về đấu thầu, khai thác công trình
XDCB có quy mô lớn và tập trung chỉ đạo công tác đầu
thầu quản lý, duy tu, duy trì trên địa bàn Thành phố Hà
nội chu kỳ 2021-2023.
Thông qua chủ trương về việc đầu tư mua sắm một số xe
máy, tài sản và phương tiện phục vụ cho hoạt động SXKD
của Công ty...
Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát để trình đại hội đồng cổ đông tháng
4/2021.

Hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát có 03 thành viên, thường xuyên bám chắc vào quy chế, điều lệ của Công ty đề ra, các nhiệm vụ giám sát và
các vấn đề cần tập trung giám sát cụ thể:
Giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc thuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều
lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong hệ thống quản lý
điều hành Công ty.
Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban
Tổng giám đốc.
Tham gia và góp ý vào các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tuần của Công ty;
Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cuộc họp giao ban hàng tuần đồng
thời tham gia góp ý, đưa ra các kiến nghị với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong
các phiên họp;
Thẩm định các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công
ty nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định hiện hành của pháp
luật.

Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị
HĐQT đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị công ty trong phạm vi, thẩm quyền
của HĐQT cụ thể:
Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ
pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty hàng năm.
Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban Tổng giám
đốc triển khai thực hiện.
Đề ra những đường lối chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, bố trí nhân sự bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp với
tốc độ phát triển của Công ty. Do đó tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định, đạt kế hoạch đề ra.
Theo ghi nhận của Ban kiểm soát, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo điều lệ Công ty và chỉ đạo sát
thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo phát triển ổn định.

55

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

E2. BAN KIỂM SOÁT
Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc
Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng , đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế của
Công ty. Ban TGĐ đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành.
Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT.
Công tác Tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo
tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng cũng như nỗ lực trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong
nhiệm kỳ vừa qua. Điều hành kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
Đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản
BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ, đúng hạn.
Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban TGĐ và các Phòng (Ban), Xí nghiệp trong
năm vừa qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty, triển khai kịp thời các quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện
hành.
Tiền lương của Ban điều hành năm 2020 là 1.247.473.307 đồng.
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E2. BAN KIỂM SOÁT
Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021
Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các hạng mục công trình đã thi công hoàn thành.
Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
Hoạch định và có chinhd sách để bổ xung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất.
Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
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E3. CÁC GIAO DỊCH VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

E3. CÁC GIAO DỊCH VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Người thực hiện giao dịch

Chức vụ

Bà Trần Thị Nguyệt

Trưởng phòng TC-KT

Ông Nguyễn Văn Dân

Thành viên BKS

Số lượng CP sở hữu đầu
kỳ

Số lượng CP sở hữu cuối
kỳ

Lý do thay
đổi

13.200

0

Bán

1.900

13.400

Mua

Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan: Không có
Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
Tuân thủ quy định về quản trị Công ty:
Sau khi trở thành công ty đại chúng, Ban lãnh đạo luôn chủ động cập nhật, tìm hiểu và đảm bảo tuân thủ các quy định
pháp luật có liên quan và các thông lệ tốt về quản trị công ty, cụ thể như sau:
Trước đây, Công ty đã xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty bám sát các quy định trong Luật
doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Để chuẩn bị cho việc Luật Chứng khoán
2019, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Công ty đang tiến
hành sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ; sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường hiệu quả, kịp thời:
Hội đồng quản trị đã định kỳ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và thực
hiện đầy đủ các quy định liên quan như: công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng, tài liệu họp, thông tin của các ứng
cử viên thành viên HĐQT và Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo đúng trình
tự, thủ tục theo quy định và tạo điều kiện thuận tiện cho các cổ đông có thể tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết tại
cuộc họp.
Đảm bảo đối xử tôn trọng bình đẳng với tất cả các cổ đông của doanh nghiệp:
Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo luôn cố gắng đảm bảo quyền của cổ đông được thực hiện đầy đủ. Khi kết quả
kinh doanh được cải thiện và hoạt động kinh doanh có lãi, Công ty đã tiến hành việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời
hạn quy định.
Công ty đã tập trung nâng cao sự công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị công ty, bảm đảm luôn tuân thủ quy
định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty; đồng thời, phù hợp với chiến lược và thực tiễn hoạt động của doanh
nghiệp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Tăng cường hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp:
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế công bố thông tin để bảo đảm mọi thông tin liên quan đến hoạt động của công ty
được công bố một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định pháp lý hiện hành. Thông tin về Nghị quyết của Hội
đồng quản trị cũng như tình hình hoạt động được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.
Trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp có mục Góp ý, liên hệ giúp cho cổ đông cũng như nhà đầu tư trên thị
trường có thể dễ dàng liên hệ trao đổi với Ban lãnh đạo của Công ty. quyết tại cuộc họp.
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F. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

60

Báo cáo thường niên 2020

1. Chính sách liên quan đến người lao động
2. Chính sách liên quan đến môi trường và trách nhiệm với
cộng đồng địa phương
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F1. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Công ty luôn chú trọng quan tâm sức khỏe và an toàn của
người lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao
động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, công tác
an toàn vệ sinh lao động được thực hiện đúng quy định.
Chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần cho người lao động,
tổ chức các hoạt động tập thể, chú trọng thực hiện công
tác Đảng, Đoàn và Công đoàn nhằm nâng cao tinh thần
đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ, công nhân viên với nhau
và với Công ty. Tổ chức các hoạt động khen thưởng kịp thời
cho cán bộ công nhân viên có đóng góp tích cực vào kết
quả kinh doanh của doanh nghiệp. Rà soát, thực hiện tốt
công tác quy hoạch cán bộ cũng như tổ chức đào tạo để
người lao động có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn,
kỹ năng nhằm nâng cao năng suất lao động.
Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ lao động
trong quá trình phát triển bền vững, Công ty luôn cố gắng
tạo động lực cho người lao động, xây dựng và phát triển
môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn. Lao động
trong Công ty đều có trình độ chuyên môn cao, dày dặn
kinh nghiệm và gắn bó lâu dài với Công ty.
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F2. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH
NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Với định hướng phát triển bền vững trong tương lai, Công ty không
chỉ chú trọng tới lợi ích của Công ty mà còn quan tâm đến vấn đề
môi trường và lợi ích xã hội, đặc biệt là khu vực quanh các dự án công
trình xây dựng cơ bản mà Công ty đang triển khai.
Trong năm 2020, Công ty đã xúc tiến việc hợp tác kinh doanh với đối
tác 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 Thành phố.
Đầu tư mua sắm thiết bị đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ, để
nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực
tới môi trường xung quanh.
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
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