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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 2021, đại dịch Covid-19 và những bất ổn địa chính trị trên thế giới tiếp tục có những diễn
biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng tới nền kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Một mặt, tốc độ phát triển kinh tế của nhiều
quốc gia trên thế giới có sự phục hồi trở lại khi tình hình kiểm soát dịch bệnh dần được cải thiện
nhờ nỗ lực mở rộng độ bao phủ vaccine của Chính phủ các nước. Bên cạnh đó, các gói hỗ
trợ lớn cũng lần lượt được các đầu tàu kinh tế như Mỹ và EU tung ra đã thúc đẩy nhu cầu tiêu
dùng và hoạt động giao thương quay trở lại. Ở chiều ngược lại, sự ra đời của các biến chủng
Covid-19 mới với tốc độ lây lan nhanh, tình hình kiểm soát dịch bệnh không đồng đều giữa
các khu vực, việc bùng phát dịch bệnh tại một số quốc gia cùng tình hình chính trị thế giới có
nhiều biến động nhanh chóng, khó lường đã làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh
và có những tác động trái chiều đến hoạt động thương mại quốc tế, thậm chí gây đình trệ
giao thương giữa các vùng lãnh thổ. Bên cạnh những thách thức của dịch bệnh, một số vấn
đề còn nổi cộm trong năm 2021 có thể kể đến vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng và lạm phát leo
thang dần trở nên nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới.
Đối với tình hình kinh tế trong nước năm 2021, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,58%, dù tiếp tục
giảm so với mức 2,91% của năm 2020, song đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh đại
dịch Covid bùng phát đã khiến một số địa phương kinh tế trọng điểm của nước ta phải đối
mặt với khoảng thời gian giãn cách nghiêm trọng trong Quý III/2021. Kết quả này phản ánh sự
nỗ lực của Chính phủ khi liên tục đề ra các phương án thích nghi với dịch bệnh đồng thời phát
triển phục hồi kinh tế, giúp Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực
Đông Nam Á. Ngoài ra, theo số liệu Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI bình quân năm 2021 tăng
1,84% so với bình quân năm 2020, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, cho thấy lạm phát vẫn
được giữ ở mức thấp. Việt Nam cũng là một trong số ít các nước có độ phủ vaccine cao với
các kế hoạch tiêm chủng dành cho người trên 18 tuổi, đạt trên 90%. Đây là những yếu tố cơ
bản đóng góp thúc đẩy kinh tế phục hồi kể từ năm 2022.
Với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty cổ phần
Công trình giao thông Hà Nội đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan trong tình hình
khó khăn chung của thị trường, cụ thể:
- Doanh thu đạt hơn 283,427 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch 280 tỷ đồng đã đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,25 tỷ đồng, vượt 16,1% so với kế hoạch 6,2 tỷ đồng đề ra.
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. Trong năm tới, kinh tế thế
giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng được kỳ vọng sẽ khôi phục nhờ vào chính sách nới
lỏng tiền tệ từ Chính phủ và tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Theo đó, Công ty sẽ nỗ lực tiếp
tục phát huy những lợi thế để đón nhận những cơ hội mới.
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.
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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 2022
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty
Tổng Giám đốc

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

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2019

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT
Năm 2020

Năm 2021

Kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu thuần

đồng

292.403.986.410

275.474.603.250

279.345.330.848

Giá vốn hàng bán

đồng

276.867.301.035

259.847.902.061

256.417.668.782

Lợi nhuận trước thuế

đồng

8.638.855.629

8.643.147.505

9.060.335.233

Lợi nhuận sau thuế

đồng

6.911.084.503

6.914.518.004

7.248.268.187

Tổng tài sản

đồng

297.500.341.335

274.716.429.672

289.385.547.194

Vốn điều lệ

đồng

115.000.000.000

115.000.000.000

115.000.000.000

Vốn chủ sở hữu

đồng

119.481.685.908

119.481.685.908

119.481.685.908

Nợ phải trả

đồng

178.018.655.427

155.234.743.764

169.903.861.286

Bảng cân đối kế toán

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Thu nhập trên vốn cổ phần
bình quân (ROEA)

%

5,79%

5,79%

6,07%

Thu nhập trên tổng tài sản
bình quân (ROAA)

%

2,43%

2,42%

2,57%

Số lượng cổ phiếu đang
lưu hành cuối kỳ

Cổ
phiếu

11.498.920

11.498.920

11.498.920

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

VNĐ

380

400

417

6

7

Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG
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1. Thông tin chung về doanh nghiệp
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
4. Giới thiệu Ban lãnh đạo
5. Định hướng phát triển
6.Các rủi ro
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Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

A1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
HÀ NỘI

Tên giao dịch:

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

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 8 ngày 15/05/2019

Vốn điều lệ:

A1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
SỰ KIỆN, GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT TRONG NĂM 2021
Khen thưởng cấp Chính phủ

Huân chương lao động Hạng 3
do Chủ tịch trao tặng cho đơn
vị có thành tích xuất sắc trong
công tác từ năm 2016 - 2020

Khen thưởng cấp thành phố

- 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 năm
2021 cho cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty
- UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2021 cho
Công ty và 01 tập thể:
+ Tập thể lao động xuất sắc: 04 tập thể.
+ Bẳng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc.
+ Công nhân giỏi Thủ đô: 01 cá nhân
+ Công đoàn Công ty được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng
khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây
dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021
- Cục thuế Thành phố Hà Nội tặng giấy khen Đơn vị thực hiện tốt chính sách,
pháp luật thuế năm 2020 theo quyết định số 5338/QĐ-CTHN ngày 16/02/2022

Vốn điều lê: 115.000.000.000 đồng
Vốn thực góp: 115.000.000.000 đồng

Địa chỉ liên hệ:
Trụ sở chính: 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.24) 39763176
Số fax: (84.24) 39729394
Website: http://www.giaothonghanoi.com/

Mã cổ phiếu:
GH3
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Khen thưởng cấp ngành GTVT

- Công đoàn Công ty được Công đoàn ngành GTVT tặng giấy khen Công đoàn
cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
- Liên đoàn ngành GTVT Hà Nội công nhận:
+“Gia đình tiêu biểu”: 07 gia đình.
+ Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngành GTVT: 05 người.
+ Công nhân giỏi cấp ngành giao thông vận tải: 10 người
+ Người tốt việc tốt cấp ngành giao thông vận tải: 21 người

Khen thưởng cấp Công ty

+ Tập thể lao động xuất sắc: 10 tập thể
+ Tập thể lao động tiên tiến: 21 tập thể
+ Danh hiệu chiến sỹ thi đua: 27 người
+ Người tốt việc tốt: 155 người
+ Danh hiệu Lao động tiên tiến: 250 người
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Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

A1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

A1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
Đấu giá thành công cổ phiếu lần đầu

Thành lập công ty

1966

Ngày 18/5/1966: Công ty sửa chữa cầu đường nội
thành Hà Nội được thành lập, tiền thân là Đội sửa
chữa cầu đường nội thành theo Quyết định số 1239/
TCCQ của Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội

2015

Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước
Ngày 24/3/1993, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
ban hành Quyết định số 1195/QĐƯB cho phép thành
lập doanh nghiệp Nhà nước: Cồng ty Công trình Giao
thông III Hà Nội thuộc Sở Giao thông Công chính Hà Nội.

1993

Chuyển đổi sáng mô hình công ty TNHH MTV

2005

Ngày 26/07/2005: UBND TP.Hà Nội ban hành quyết
định chuyển Công ty Công trình Giao thông III Hà Nội
thuộc Sở Giao thông Công chính Hà Nội thành Công ty
TNHH Nhà nước MTV Công trình Giao thông Hà Nội,
hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
0100105292 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp ngày 19/8/2005 với vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng.

Chính thức mô hình hóa công ty cổ phần
Ngày 11/01/2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội ban hành Quyết định đổi tên Công ty
TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội thành
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.
Ngày 24/02/2016, Công ty cổ phần Công trình Giao
thông Hà Nội chính thức hoạt động dưới hình thức Công
ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
số 0100105292 thay đổi lần 6 ngày 24/02/2016 với số vốn
điều lệ sau khi cổ phần hóa là 115.000.000.000 đồng

2011

2016

Trở thành Công ty Đại chúng

2018

Đổi tên và tăng vốn điều lệ
Ngày 29/06/2011: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
ban hành Quyết định đổi tên Công ty TNHH Nhà nước
MTV Công trình Giao thông Hà Nội thành Công ty TNHH
MTV Công trình Giao thông Hà Nội, hoạt động theo
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105292
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
ngày 20/3/2012 với vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng

Ngày 16/6/2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
ban hành Quyết định số 2731/QĐ-ƯBND về việc phê
duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần
hóa Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội.
28/08/2015, Công ty tổ chức đấu giá thành công cổ phần lần
đầu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hà Nội với số
lượng cổ phần bán đấu giá thành công 2.301.000 cổ phần,
giá đấu thành công bình quân là 16.431 đồng/cổ phần,
giá đấu thành công cao nhất là 19.000 đồng/cổ phần, giá
đấu giá thành công thấp nhất là 15.000 đồng/cổ phần.

Ngày 23/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban
hành Văn bản số 5278/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận
hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy
định của Luật Chứng khoán. Công ty chính thức được
công nhận là Công ty đại chúng từ ngày 23/8/2018

Đăng ký chứng khoán lần đầu
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng
nhận đăng ký chứng khoán số 68/2020/GCNCP-VSD
ngày 18/11/2020 và cấp mã chứng khoán cho Công
ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội với số lượng
chứng khoán đăng ký lần đầu là 11.500.000 cổ phần

2020

Triển khai cô phần hóa

2014
12

Ngày 27/5/2014: Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội ban hành Quyết định số 2843/QĐƯB về việc cho phép Công ty TNHH MTV Công
trình Giao thông Hà Nội triển khai cổ phần hóa

Ngày giao dịch đầu tiên

2021

Ngày 4/8/2021, Cổ phiếu của Công ty cổ phần Công
trình giao thông Hà Nội chính thức giao dịch tại Sở giao
dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán GH3
13
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A2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

A2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính

Địa bàn kinh doanh

- Xây dựng công trình giao thông
- Quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống:
các công trình đường thủy, bến cảng và
các công trình đường thủy khác; cầu,

14

hầm, đường hè (biển báo, biển phố, đảo
giao thông, sơn kẻ đường, giải phân cách
luồng đường, thiết bị an toàn giao thông
vận tải).

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…

15
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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 điểm a khoản 1 điều 137 Luật doanh
nghiệp 2020:
Đại hội đồng cổ đông:
Cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất
của công ty, gồm tất cả các cổ đông có
quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông sẽ
thông qua các báo cáo tài chính hàng năm
của công ty và kế hoạch sản xuát kinh doanh cho năm tiếp theo. Ngoài ra, Đại hội
đồng cổ đông có quyền bầu và bãi nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
của công ty.
Ban kiểm soát:
Cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông ,
do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm
soát có nhiệm vụ thực hiện giám sát Hội đồng
quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và
điều hành công ty. Ban kiểm soát hoạt động
độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng giám
đốc

Hội đồng quản trị:
Cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh
công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan hoạt
động của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Ban Tổng giám đốc:
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 quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp
việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám
đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán và bộ máy
chuyên môn nghiệp vụ.
Các phòng ban, đơn vị trực thuộc giúp việc:
Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội có:
+ 07 phòng ban phụ trách nghiệp vụ bao gồm phòng
Tài chính kế toán, phòng Kế hoạch và quản lý công
trình giao thông, phòng Xây dựng dựng cơ bản,
phòng Vật tư, phòng quản lý xe máy thiết bị, phòng
Tổ chức và hành chính, phòng Pháp chế - Bảo vệ;
+ 01 Ban quản lý dự án
+ 15 Xí nghiệp thành viên.

Sơ đồ bộ máy quản lý
(*) Công ty không có Công ty con, Công ty liên kết
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A4. BAN LÃNH ĐẠO
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HỘI
ĐỒNG
QUẢN
TRỊ

A4. BAN LÃNH ĐẠO

Ông TRƯƠNG THÁI HÒA

04

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh		
: 1973
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cầu hầm ngành Xây dựng cầu đường - 		
		
Thạc sỹ Kỹ thuật
Số cổ phần sở hữu
: 103.900 cổ phiếu (0,90% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 5.865.000 cổ phiếu (51,0% vốn điều lệ) (Đại diện
phần vốn của UBND thành phố Hà Nội)
Quá trình công tác:
- Năm 1995: Bắt đầu công tác tại công ty
- Năm 2000 - 2009: Phó Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp
- Năm 2009 - 2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình giao
thông Hà Nội
- Từ 12/2015 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Ông ĐẶNG TRẦN TRUNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
(TIẾP THEO)

THÀNH VIÊN HĐQT

Năm sinh		
: 1974
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Đường bộ ngành Xây dựng cầu
đường - Thạc sỹ kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Số cổ phần sở hữu
: 94.100 cổ phiếu (0,82% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 690.000 cổ phiếu (6,0% vốn điều lệ) (Đại diện phần
vốn của UBND thành phố Hà Nội)
Quá trình công tác:
- Năm 1997: Công tác tại công ty
- Năm 2003 - 2015: Phó Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc Công ty
TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội
- Từ tháng 12/2015 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Công trình giao thông Hà Nội

cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

02

Ông VŨ THANH TÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh		
: 1970
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng cầu đường
Số cổ phần sở hữu
: 54.000 cổ phiếu (0,47% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 920.000 cổ phiếu (8,0% vốn điều lệ) (Đại diện phần
vốn của UBND thành phố Hà Nội)
Quá trình công tác:
- Năm 1994: Bắt đầu công tác tại công ty
- Năm 2001 - 2009: Phó Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp
- Năm 2009 - 2015: Phó TGD Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội
- Từ tháng 12/2015 - nay: TV HDQT - Phó TGĐ Công ty cổ phần Công trình
giao thông Hà Nội.

03

Bà ĐỖ THỊ THANH THỦY

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh		
: 1973
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số cổ phần sở hữu
: 65.989 cổ phiếu (0,57% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 805.000 cổ phiếu (7,0% vốn điều lệ) (Đại diện phần
vốn của UBND thành phố Hà Nội)
Quá trình công tác:
- Năm 1995: Công tác tại công ty.
- Năm 2010 - 2015: Phó phòng, Trường phòng Kế hoạch và quản lý công trình
giao thông Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội.
- Từ tháng 12/2015 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.
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05

Ông NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

THÀNH VIÊN HĐQT

Năm sinh		
: 1977
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số cổ phần sở hữu
: 32.500 cổ phiếu (0,28% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)
Quá trình công tác:
- Năm 2001 - 08/2009: Cán bộ kỹ thuật - Phòng kỹ thuật đoạn đường bộ
Hưng Yên
- Năm 08/2009 - 08/2010: Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp xây dựng công trình
giao thông - Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội
- Từ 08/2010-10/2014: Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý công trinh giao thông
số 2
- Từ 10/2015 - 03/2015: Đội phó phụ trách Đội quản lý cầu số 6
- Từ 03/2015 - 02/2018: Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp quản lý cầu Nhật
Tân - Đông Trù;
- Từ 02/2018 - nay: Giám đốc Xí nghiệp quản lý cầu Nhật Tân - Đông Trù;
- Từ 04/2020 - nay: Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Công
trình giao thông Hà Nội
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BAN
KIỂM
SOÁT

Ông VŨ ĐỨC LINH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh		
: 1973
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Số cổ phần sở hữu
: 3.500 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 212.991 cổ phiếu (1,85% vốn điều lệ) (Đại diện phần
vốn của UBND thành phố Hà Nội)
Quá trình công tác:
- Từ 11/1991 - 07/1992: Công nhân Kỹ thuật tại Xí nghiệp QL giao thông
đường thuỷ số 4
- Từ 08/1992 - 01/1994: Công nhân Kỹ thuật Đoạn quản lý đường sông số 2
- Từ 02/1994 - 10/1994: Công nhân Kỹ thuật - Đoạn quản lý đường sông số 6
- Từ 11/1994 - 07/2010: Nhân viên - Công ty Công trình giao thông 3 Hà Nội
(Nay là CTCP Công trình giao thông Hà Nội)
- Từ 08/2010 - 02/2016: Phó phòng Tổ chức Hành chính
- Từ 03/2016 - nay: Trường Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Công trình giao
thông Hà Nội

03

Ông PHẠM TẤT THÀNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh		
: 1981
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cầu đường
Số cổ phần sở hữu
: 11.900 cổ phiếu (0,1% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)
Quá trình công tác:
- Từ 05/2005 - 08/2005: Cán bộ Xí nghiệp - Công ty Công trình giao thông 3
Hà Nội
- Từ 08/2005 - 03/2011: Cán bộ Xí nghiệp - Công ty TNHH MTV Công trình giao
thông Hà Nội
- Từ 03/2011 - 06/2011: Cán bộ Ban Quản lý các dự án xây dựng - Công ty
TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội
- Từ 06/2011 - 09/2014: Phó Ban Quản lý các dự án xây dựng - Công ty TNHH
MTV Công trình giao thông Hà Nội
- Từ 09/2014 - 01/2016: Phó phụ trách Ban Quản lý các dự án xây dựng Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội
- Từ 01/2016 - 02/2018: Phó phụ trách Ban Quản lý các dự án xây dựng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội
- Từ 02/2018 - nay: Trưởng Ban Quản lý các dự án xây dựng - Công ty cổ
phần Công trình giao thông Hà Nội
- Từ 04/2021 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Công trình
giao thông Hà Nội

20

02

Ông CÙ CHÍ HOÀNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh		
: 1986
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Số cổ phần sở hữu
: 1.500 cổ phiếu (0,01% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)
Quá trình công tác:
- Năm 2011 - nay: Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần
Công trình Giao thông Hà Nội
- Từ 04/2021 - nay: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Công trình
Giao thông Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Bà TRẦN THỊ NGUYỆT
Năm sinh		
: 1960
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài vụ thương nghiệp
Số cổ phần sở hữu
: 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)
Số cổ phần đại diện : 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)
Quá trình công tác:
- Từ 11/1982 - 10/1993: Cán bộ phòng tài chính kế toán - Công ty thiết bị vật
tư Du lịch
- Từ 11/1993 - 08/1998: Phó phòng tài chính kế toán - Công ty thiết bị vật tư
Du lịch
- Từ 09/1998 - 12/2000: Cán bộ phòng tài chính - kế toán Công ty Công trình
Giao thông III Hà Nội
- Từ 01/2001 - 04/2009: Phó phòng kế toán - Công ty TNHH MTV Công trình
giao thông Hà Nội
- 05/2009 - 07/2010: Phó phụ trách phòng Tài chính Kế toán - Công ty TNHH
MTV Công trình giao thông Hà Nội
- Từ 08/2010 - 03/2016: Trường phòng Tài chính Kế toán - Công ty TNHH MTV
Công trình giao thông Hà Nội
- Từ 03/2016 - nay: Trường phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Công
trình giao thông Hà Nội
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A5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

A5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Các mục tiêu phát triển bền vững

- Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty
trở thành doanh nghiệp mạnh trong ngành giao
thông Hà Nội.
- 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.
- Quản trị Công ty minh bạch và theo các thông
lệ quản trị tốt nhất.
- 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.

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. Mục
tiêu phát triển bền vững của 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.

22

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Đa dạng hóa các hình thức thầu thi công, 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 để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh và
các dự án đầu tư.
- Thường xuyên phối hợp giữa Công ty và các xí
nghiệp thành viên để 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 năng
lực 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 năng lực cạnh tranh, phát
triển và phát huy hiệu quả đầu tư.
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A6. CÁC RỦI RO

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro về kinh tế
Môi trường kinh tế với những yếu tố khách quan
như tốc độ tăng trưởng, chỉ số lạm phát, lãi suất…
có thể tạo ra những tác động trực tiếp đến sự
phát triển của các doanh nghiệp. Hiện nay, tình
hình kinh tế thế giới với diễn biến phức tạp do dịch
Covid, đứt gãy chuỗi cung ứng gây ra sự bất ổn ở
giá cả các sản phẩm hàng hoá. Năm 2021 thế giới
và Việt Nam đã trải qua nhiều thách thức lớn khi
dịch Covid bùng phát mạnh mẽ gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội
nói chung và hoạt động xây dựng nói riêng. Đặc
biệt trong quý III/2021, việc giãn cách xã hội trên
diện rộng theo chỉ thị của Chính phú khiến hoạt
động thi công bị gián đoạn. Những biến động vĩ
mô có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong
việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Để hạn chế
những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường bên ngoài,
Công ty cần chủ động xây dựng các phương án
kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế, tận dụng
những lợi thế kinh doanh nhằm giảm thiểu các rủi
ro. 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 tình huống bất
ngờ, duy trì sự phát triển bền vững trong tương lai.

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 bệnh dẫn tới hoạt động thương mại
dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến giá thuê
giảm hoặc phải để trống.

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, là Công ty Nhà nước 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 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.
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Rủi ro nguyên vật liệu

Rủi ro khác
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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B. TÌNH HÌNH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2021
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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
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B2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

B1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

B2.1 Danh sách Ban điều hành

Thông tin ngành
Năm 2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt
2,58% so với năm 2020, mức tăng trưởng này
được đánh giá là khả quan trong điều kiện kinh
tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng mạnh mẽ
bởi dịch Covid. Theo Tổng cục Thống kê, giá trị
sản xuát xây dựng năm 2021 ước tính đạt 1.938,9
nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2020, đóng
góp 4,05% vào tăng trưởng GDP của cả nước.
Các đợt bùng phát dịch Covid với các biến thể
mới làm gián đoạn hoạt động kinh tế nói chung
và xây dựng nói riêng. Ngoài ra, ngành xây dựng
cũng gặp nhiều khó khăn trong năm vừa rồi, do
(1) hoạt động thi công bị gián đoạn đặc biệt
trong Q3/2021, khi Chính phủ ra chỉ thị giãn cách
xã hội diện rộng và (2) lợi nhuận của các doanh
nghiệp xây dựng bị sụt giảm do chi phí nguyên

vật liệu đầu vào tăng mạnh. Tuy nhiên chính sách
thúc đẩy phát triển đầu tư công của Chính phủ
đã tạo động lực tăng trưởng cho các công ty
xây dựng hạ tầng giao thông, khu công nghiệp.
Triển vọng của danh nghiệp xây dựng được kỳ
vọng khi đầu tư công là một trong những “cỗ xe
tam mã” trong chiến lược phục hồi kinh tế, vì
thế trong thời gian 3 đến 5 năm tới, đầu tư công
là lĩnh vực được dành sự quan tâm đặc biệt và
được Chính phủ tập trung nguồn lực cho các dự
án 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.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Ngày bổ
nhiệm
thành viên
BĐH

1

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

Trần Thị Nguyệt

Trưởng phòng Tài
chính Kế toán

01/04/2016

0

0

0

Số CP sở
hữu (CP phổ
thông)

Số CP đại
diện (CP phổ
thông)

Tỷ lệ CP sở
hữu /đại diện
(%)

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

B2.2 Nhân sự và chính sách nhân sự
Cơ cấu lao động theo trình độ

Cơ cấu lao động theo đối tượng

Kết quả kinh doanh trong năm
Chỉ tiêu

Đơn vị

Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ

đồng

2019
293,741,256,523

2020
276,683,348,631

2021
280,244,110,338

Trình độ Đạ i học và trên Đại học
Trình độ Ca o đẳng, trung cấ p chuyên nghiệp
Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Doanh thu thuần

đồng

292.403.986.410

275.474.603.250

279,345,330,848

Giá vốn hàng bán

đồng

276.867.301.035

259.847.902.061

256,417,668,782

Chi phí quản lý doanh
nghiệp

đồng

11.281.540.836

12.772.724.585

17,818,547,255

Lợi nhuận trước thuế

đồng

8.638.855.629

8.643.147.505

9,060,335,233

Lợi nhuận sau thuế

đồng

6.911.084.503

6.914.518.004

7,248,268,187

Cơ cấu lao động theo độ tuổi

Dưới 25

Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn
280,2 tỷ đồng, tăng 1,29% so với năm 2020, hoàn thành kế hoạch 280 tỷ đồng đã đề ra.
Sau khi loạt bỏ các khoản giảm trừ doanh thu, Doanh thu thuần đạt 279,3 tỷ đồng, tăng
1,41% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7,2 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch
đề ra và vượt 2,5% so với kết quả năm 2020. Theo đó, biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận
sau thuế của Công ty lần lượt là 8,2% và 2,6%, đồng thời được cải thiện so với các mức
tương ứng là 5,7% và 2,5% trong năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ tác động kép từ
việc giá vốn giảm 1,3% so với cùng kỳ trong khi doanh thu được cải thiện so với năm trước.
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Từ 25 – 35

Trên 35

Ban lãnh đạo luôn quan tâm tới công tác đào
tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phối
hợp với các đơn vị, bộ phận để làm tốt hơn nữa
việc sử dụng sắp xếp, bố trí lao động đảm bảo
phát huy hết năng lực làm việc, năng suất lao
động cao nhất. Các chế độ, chính sách đối với
người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ
theo quy định của pháp luật. Ngoài ra ban lãnh
đạo thường xuyên xem xét bổ sung các tiêu chí
cụ thể, đo lường được trong thực hiện đánh giá
năng lực nguồi lao động.
Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người
lao động và tăng cường đào tạo nâng cao
nguồn nhân lực cho tất cả các vị trí trong Công
ty để đáp ứng theo yêu cầu công mới. Nâng cao
ý thức cho người lao động về tinh thần tự thực

La o động trực ti ếp

La o động gián tiếp

Cơ cấu lao động theo giới tính

Nam

Nữ

hiện/tự giác, cải tiến và tối ưu hóa là hành động
xuyên suốt quy trình sản xuất kinh doanh và việc
nâng cao thu nhập phải gắn với cải thiện năng
suất lao động và hiệu quả công việc thông qua
những hoạt động tập thể như: Tổ chức chăm
lo, hỗ trợ người lao động nhân dịp Tháng Công
nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao
động; Chăm lo đời sống sức khỏe cho người lao
động thông qua các biện pháp phòng chống
dịch bệnh Covid-19;…
Người lao động trong công ty tùy theo tính chất
công việc được trang bị đầy đủ các thiết bị, vật
dụng cần thiết để phục vụ cho công việc. Lao
động tại các công trường đều được trang bị
bảo hộ lao động đầy đủ, đúng chủng loại theo
quy định.
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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
Trong năm 2021, Công ty đang tiếp tục làm việc với đối tác liên kết và với các ban ngành của UBND
Thành phố để rà soát lại các thủ tục triển khai dự án, quy hoạch khu đất theo đúng các quy định của
Pháp luật hiện hành.

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

B4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số LNST/ Doanh thu thuần

%

2,36

2,51

2,59

Hệ số LNST/ Vốn CSH bình quân (ROEA)

%

5,79

5,79

6,07

Hệ số LNST/ Tổng TS bình quân (ROA)

%

2,43

2,42

2,57

5,31

5,67

8,21

Hệ số lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần
Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

Tăng trưởng

Tổng tài sản

274.716.429.672

289.385.547.194

5,34%

Doanh thu thuần

275.474.603.250

279.345.330.848

1,41%

8.278.704.747

8.877.691.646

7,24%

364.442.758

182.643.587

-49,88%

Lợi nhuận trước thuế

8.643.147.505

9.060.335.233

4,83%

Lợi nhuận sau thuế

6.914.518.004

7.248.268.187

4,83%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Các chỉ tiêu

ĐVT

2019

2020

2021

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

lần

1,31

1,33

1,29

Hệ số thanh toán nhanh

lần

1,14

1,11

1,02

Hệ số nợ/ tổng tài sản

lần

0,60

0,57

0.59

Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu

lần

1,49

1,30

1,42

Vòng quay hàng tồn kho

lần

9,73

8,12

6,44

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

lần

1,03

0,96

0,99

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

30

%

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:
Tại ngày 31/12/2021, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của
Công ty lần lượt đạt 1,29 lần và 1,02 lần. Mặc dù có xu hướng giảm nhẹ trong
những năm gần đây, việc các chỉ số này liên tục duy trì trên ngưỡng tiêu chuẩn
là 1 cho thấy khả năng thanh thoán các khoản nợ đến hạn trong 1 năm của doanh nghiệp được đảm bảo ngay cả khi không cần phải thanh lý hàng tồn kho.
- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
Trong năm 2021, nợ phải trả chiếm 59% tổng tài sản và gấp 1,42 lần vốn chủ
sở hữu. Tuy nhiên, phần lớn vốn vay 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.
- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho năm 2021 giảm từ 8,12 lần xuống còn 6,47 lần
so với năm 2020, cho thấy thời gian bị chiếm dụng vốn tại khâu luân chuyển
hàng tồn kho bị kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid đã gây ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ở mặt khác,
hệ số doanh thu thuần trên tổng tài sản trong năm 2021 đạt mức 0,99 lần,
tăng nhẹ so với năm 2020 cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản được cải thiện.
- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:
Năm 2021, 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. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng
của Công ty đều tăng lên, lần lượt đạt 8,21% và 2,59% so với các tỷ lệ tương ứng
của năm 2020 là 5,67% và 2,51% của năm 2020. Trong khi doanh thu thuần tăng nhẹ
1,41%, có được những kết quả trên là nhờ công tác kiểm soát giá vốn được thực
hiện tốt với tổng giá vốn hàng bán giảm 1,32% so với cùng kỳ 2020, theo đó tỷ trọng
Giá vốn hàng bán/ Doanh thu thuần của Công ty giảm từ 94,32% trong 2020 xuống
còn 91,79% vào năm 2021.
Với biên lợi nhuận tăng trưởng tích cực cùng hiệu quả sử dụng tài sản được cải
thiện như đề cập phía trên, các hệ số ROEA và ROAA đồng loạt tăng so với năm
2020 và lần lượt đạt 6,07% và 2,57%.
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B5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CSH
Cổ phần
Tính đến hết ngày 31/12/2021, 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

Cơ cấu cổ đông (Căn cứ theo Danh sách chốt cổ đông ngày
03/08/2021)
STT

Tên cổ đông

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ (%)

Số lượng cổ đông

1

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

Tổng

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
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

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ sở hữu (%)

Tổng

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

Tên cổ đông

Địa chỉ

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

8.492.991

73,85

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 2021, Công ty không tiến hành giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.
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C. BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

34

1.
2.
3.
4.

Đánh giá kết quả hoạt động 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 2021

Một số công trình XDCB của Công ty đã thi công trong năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh
Covid-19 diễn biến căng thẳng diễn ra trong thời
gian dài nhiều lúc Công ty phải cho cán bộ công
nhân viên nghỉ việc theo yêu cầu của UBND Thành
phố, một số cán bộ công nhân viên phải làm việc
online nhưng công tác sản xuất của Công ty vẫn
được duy trì, thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ, kể
cả nhiệm vụ chính trị đột xuất do UBND thành phố
Hà Nội và Sở GTVT yêu cầu.
Công ty đã áp dụng hàng loạt các biện pháp
để thúc đẩy và hỗ trợ các Xí nghiệp trong công
tác đấu thầu tìm kiếm việc làm như: Mở rộng mối
quan hệ với các Chủ đầu tư mới, hợp tác, liên kết
với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi
công nghệ mới trong lĩnh vực thi công công trình,
phát triển khoa học kỹ thuật; tăng cường tìm hiểu
các gói thầu và giao cho các Xí nghiệp tham gia
đấu thầu công trình, tổ chức các lớp học đào tạo

bổ sung kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu, nâng
cao năng lực của đội ngũ công nhân, cán bộ
kỹ thuật, một người có thể thực hiện nhiều vị
trí công việc khác nhau, chuẩn bị các bằng
cấp, chứng chỉ đào tạo năng lực phù hợp với
nhiều ngành nghề và nhiều lĩnh vực đáp ứng
các yêu cầu đòi hỏi của các gói thầu. Thực
hiện liên danh, liên kết hoặc quan hệ với các
Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực để có
thể hỗ trợ nhau trong công tác đấu thầu và thi
công công trình. …. Với sự chỉ đạo đúng đắn
của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty,
với tầm nhìn chiến lược, với mục tiêu ở rộng
địa bàn thi công các công trình, trong năm
2021, Công ty đã đấu thầu và thắng thầu các
công trình ở địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh
khác.

Các chỉ tiêu trong năm 2021 vượt chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như
sau:

Ngoài công trình Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng
đang thi công từ năm 2020, Công ty đã trúng
thầu và thi công một số công trình có quy mô
tương đối lớn như HTKT khu đô thị mới An Lạc
Green Symphony - Vân Canh, xén dải phân cách
đường Liễu Giai, Văn Cao, cải tạo hầm cơ giới
Kim Liên, cải tạo đường Nguyễn Cảnh Chân…
Một số công trình trọng điểm của Thành phố như
thi công xây dựng hệ thống TCGT đường vành
đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng cũng được
Công ty thi công với quyết tâm về tiến độ, chất
lượng cao.
Công ty đã chỉ đạo các Xí nghiệp quản lý các
cầu lớn như: Cầu Chương Dương, Xí nghiệp
quản lý 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 an toàn
giao thông 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
được duy trì, thu hút được truyền thông và mang

lại uy tín lớn cho Công ty.
Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện rất nhiều
nhiệm vụ đột xuất của Sở giao thông vận tải
giao như: phân luồng, tổ chức giao thông (phân
luồng xanh) phục vụ công tác phòng chống
dịch Covid-19; thực hiện phân luồng tổ chức
giao thông (lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, gồ
gờ giảm tốc, cử người ứng trực…) tại các điểm
chốt phòng chống dịch bệnh của UBND Thành
phố; chỉnh trang các tuyến phố phục vụ kỉ niệm
các ngày lễ: Lễ 30/4 - 1/5, kỉ niệm Quốc Khánh
2/9, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; thực hiện kịp
thời các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị đề
xuất liên ngành giữa các lực lượng Công an, Sở
Giao thông vận tải và 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 2021, Công ty ký kết các
hợp đồng hoàn trả hè đường: với các chủ đầu
tư như Công ty thoát nước Hà Nội và Công ty
TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Năm 2021
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch

Thực hiện

1

Doanh thu

Tỷ đồng

280,0

283,427

2

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

6,2

7,25

3

Tỷ lệ chia cổ tức

3,7 - 4,2

4,17

36
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C2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

C2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Tình hình nguồn vốn

Mặc dù, Công ty luôn phải ứng vốn để thi công các công trình do tính chất Công trình của Công ty là
các công trình xây lắp thường xuyên phải đáp ứng tiến độ, chất lượng, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã
chỉ đạo Lãnh đạo Công ty luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo an 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, chi trả cổ tức cho cổ đông là
nhiệm vụ hàng đầu. Một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2021 chủ yếu của Công ty như sau:
Chỉ tiêu

Năm 2020

Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Tổng tài sản

Năm 2021

% tăng trường

204.576.190.124

216.615.605.719

5,89%

70.140.239.548

72.769.941.475

3,75%

274.716.429.672

289.385.547.194

5,34%

Cơ cấu tài sản
(Đơn vị: Tỷ đồng)
350,0
300,0
250,0
200,0

70,14

72,77

204,58

216,62

2020

2021

150,0
100,0
50,0
-

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Trong năm 2021, giá trị tổng tài sản của Công ty đạt 289,4 tỷ đồng, tăng 5,34% so với năm 2020.
Cơ cấu tài sản không có nhiều biến động mạnh so với năm trước.

Chỉ tiêu
Nợ ngắn hạn

Năm 2020

Năm 2021

% tăng trưởng

153.320.654.496

168.134.973.878

9,66%

1.914.089.268

1.768.887.408

-7,59%

Tổng nợ phải trả

155.234.743.764

169.903.861.286

9,45%

Vốn chủ sở hữu

119.481.685.908

119.481.685.908

0,00%

Tổng nguồn vốn

274.716.429.672

289.385.547.194

5,34%

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 CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ 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
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 hiện tại.
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.

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 với tổng giá trị đạt 216,6 tỷ đồng, tăng 5,89% so với năm
2020, đóng góp đến 74,85% trong tổng tài sản (tăng nhẹ so với tỷ lệ 74,47% trong năm trước
đó). Trong số tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu liên tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt xấp
xỉ 87,0 tỷ đồng trong năm 2021 và chiếm đến 30,08% tổng tài sản. Các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba với tổng giá trị đạt 75 tỷ đồng
và 44,6 tỷ đồng, lần lượt chiếm 25,92% và 15,41% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương
tiền tổng cộng đạt gần 10 tỷ đồng, chiếm chỉ 3,45% tổng tài sản của Công ty trong năm 2021.
Tổng tài sản dài hạn đạt gần 72,8 tỷ đồng, tăng 3,75% so với năm 2020, chiếm 25,15% tổng tài
sản. Tài sản dài hạn chủ yếu được cấu thành từ các khoản mục tài sản dở dang dài hạn và
bất động sản đầu tư với giá trị lần lượt đạt 36,4 tỷ đồng và 29,9 tỷ đồng, tương đương 12,58%
và 10,34% tổng tài sản.
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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 2022 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
2022

1

Doanh thu

Tỷ đồng

280

2

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

7,0

3

Tỷ lệ chia cổ tức

%

4,0 - 4,2

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Công tác sản xuất
- Quyết tâm bằng mọi nguồn lực thi công các gói thầu duy tu duy trì hạ tầng giao thông 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.
- Chuẩn bị đầy đủ các năng lực trong 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 CBCNV.
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.
- Thực hiện tốt công tác quản lý duy tu cầu, đường, tổ chức giao thông đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao của UBND Thành phố, Sở giao thông vận tải. Ứng dụng phần mềm quản lý để chỉ đạo sản xuất.
Tăng cường tuần tra giao thông phát hiện sớm, các Xí nghiệp 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 thu hồi vốn 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 TCGT, chống ùn tắc giao thông tại các vị trí mất an toàn giao
thông trên các tuyến đường, cầu trên địa bàn được giao quản lý.
- Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến trong các lĩnh vực duy tu sửa chữa mặt đường, 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.

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
hạ tầng giao thông, 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 dây chuyền 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 hạ tầng giao thông trong đô thị để phù hợp với thị trường. Tiếp tục rà
soát và thanh lý một số máy móc cũ, hỏng, công năng sử dụng thấp và các công cụ, dụng cụ hỏng
không sử dụng được. 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.
Ngoài việc mua sắm máy móc thiết bị, 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, xây
dựng trạm bê tông asphalt để phục vụ công tác tái chế bê tông nhựa tại trạm. 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.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí bảo quản lưu kho bãi, Công ty sẽ thực hiện
thanh lý một số tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng. công tác thanh lý tài
sản sẽ được thực hiện đúng quy trình, thủ tục của pháp luật hiện hành.

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 xí nghiệp, 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 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.
- Nghiên cứu hợp tác với Công ty Taisei Rotec - Nhật bản để thực hiện dự án tái chế bê tông nhựa và
các phế thải xây dựng.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

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.

Giải pháp sử dụng đất đai nhà xưởng
- Tích cực làm việc với đối tác liên kết và với các ban ngành của UBND Thành phố để rà soát lại các
thủ tục triển khai dự án, quy hoạch khu đất theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục quy hoạch, cải tạo nhà xưởng, kho tàng cho phù hợp với yêu cầu sản xuất của Công ty.
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D. BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

42

Báo cáo
thườ2222222ng
2021
Báo
cáo
thường niênniên
2021

1. Đánh giá của HĐQT về mọi mặt hoạt động của Công ty
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành
Công ty
3. Các kế hoạch, định hướng của hội đồng quản trị
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D1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng quản trị về mọi hoạt động của Công ty
Năm 2021, là năm kinh tế của đất nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng vẫn tiếp tục
gặp nhiều khó khăn do anh hưởng của đại dịch Covid - 19, ngay từ đầu năm dịch đã bùng
phát diện rộng trên cả nước, nhiều tỉnh thành phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg,
Thành phố Hà Nội cũng phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg trong thời gian 2 tháng
(từ ngày 24/7/2021 đến 25/9/2021). Đến tháng 10/2021 do tình hình đã tiêm phủ vaccine trên
diện rộng trên cả nước nên Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP, quy định tạm thời
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”, từ đó các hoạt động sản
xuất kinh doanh mới dần dần được khôi phục. Với tình hình như vậy, trong quý I,II,III Công ty
vốn đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thì càng khó khăn hơn do
vừa phải hoạt động vừa phải tổ chức phòng chống dịch dẫn đến chi phí cũng tăng theo rất
nhiều.
Năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục 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. Do ảnh
hưởng của đại dịch, nên việc tham gia đấu thầu các công trình mới rất khó khăn, các công
trình XDCB đang thực hiện cũng bị ảnh hưởng đến tiến độ rất nhiều, có thời điểm vật tư vật
liệu không thể cung cấp đến công trình được do giãn cách xã hội tại các địa phương, mặt
khác việc đi lại khó khăn dẫn đến giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm ảnh
hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, việc tham gia các công trình XDCB của Công ty vẫn gặp các khó khăn thường xuyên như mọi năm: 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. Các công trình dưới 5 tỷ đồng thì Công ty lại không được tham
gia theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “đối với gói thầu xây
lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và
siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”, vì vậy có nhiều
gói thầu nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường trong địa bàn mà Công ty không được tham
gia.

Chỉ đạo, giám sát kết quả SXKD của Công ty
Với đặc điểm tình hình như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã kip 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:
- 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 hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường của Thành phố.
- Đối với quản lý điều hành chung: Tăng cường giám sát chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của
các Xí nghiệp, Phòng ban, để nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả SXKD, đảm bảo tỷ lệ
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D1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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 2021:
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 hoàn thành vượt kế
hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông đặt ra đầu năm.

Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính
Trong năm 2021, 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.

D2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

“

Trong năm 2021 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 2021. 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.

Kết quả giám sát tiền lương của Ban điều hành Công ty năm 2021
Tổng tiền lương của Ban điều hành: 1.198.274.574 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 2022 như sau:
TT

Chỉ tiêu

Dự kiến thực hiện 2022

1

Doanh thu (tỷ đồng)

280

2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

7,0

3

Tỷ lệ chia cổ tức (%)

4,0 - 4,2

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 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 chi đạo và hỗ trợ Ban điều hành
khắc phục khó khăn thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
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E1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

E1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

STT

Họ và Tên

Ngày bổ nhiệm
thành viên HĐQT

Chức vụ

1

Trương Thái Hòa

TV HĐQT, Tổng Giám đốc

24/12/2015

2

Vũ Thanh Tùng

TV HĐQT, Phó tổng giám đốc

24/12/2015

3

Đỗ Thị Thanh Thủy

TV HĐQT, Phó tổng giám đốc

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

Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT

Thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT
tham dự

Tỷ lệ tham dự

1

Trương Thái Hòa

9/9

100%

2

Vũ Thanh Tùng

9/9

100%

3

Đỗ Thị Thanh Thủy

9/9

100%

4

Đặng Trần Trung

9/9

100%

5

Nguyễn Xuân Trường

9/9

100%

Lý do
không
tham dự

1
2

Số nghị quyết/
quyết định

4
5
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Tỷ lệ
thông qua

Ngày

Nội dung

04/NQ-HĐQT

01/03/2021

Thông qua nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021

100%

01/NQ-HĐQT

04/05/2021

Thông qua nội dung phiên họp lần thứ nhất HĐQT
nhiệm kỳ 2021-2026

100%
100%

02/NQ-HĐQT

05/07/2021

Thông qua ngày và giao dịch cổ phiếu của Công
ty CP công trình giao thông Hà Nội tại ngày giao
dịch đầu tiên trên thị trường giao dịch chứng
khoán của Công ty đại chúng

03/NQ-HĐQT

16/08/2021

Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
mặt

100%

04/NQ-HĐQT

18/10/2021

Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2021 và lựa
chọn công ty kiêm toán báo cáo tài chính năm
2021

100%

3

E2. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên Ban kiểm soát
STT

Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị
STT

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Ban tổng giám đốc công ty áp dụng nhiều biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid 19, chăm lo đời sống của Người lao đông để thúc đẩy sản xuất kinh doanh,
thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chiến lược do HĐQT đề ra:
- Chỉ đạo đấu thầu công tác quản lý duy tu, mở rộng địa bàn quản lý.
- Chỉ đạo tăng cường công tác đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản.
- Chỉ đạo 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 của Thành phố.
- Chỉ đạo giám sát công tác đầu tư mua sắm thiết bị đáp ứng đòi hỏi về yêu cầu đổi mới công nghệ,
phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo giám sát hoạt động tài chính: Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc 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 ...

Họ và Tên

Chức vụ

Ngày bắt đầu/ không còn là
thành viên BKS

1

Vũ Đức Linh (*)

Trưởng BKS

24/12/2015

2

Nguyễn Văn Dân

Thành viên BKS

24/12/2015, miễn nhiệm ngày
22/04/2021

3

Nguyễn Hải Yến

Thành viên BKS

24/12/2015, miễn nhiệm ngày
22/04/2021

4

Phạm Tất Thành (*)

Thành viên BKS

22/04/2021

5

Cù Chí Hoàng (*)

Thành viên BKS

22/04/2021

(*)Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành
viên là: ông Vũ Đức Linh (Trưởng ban), ông Phạm Tất Thành (thành viên), ông Cù Chí Hoàng (thành
viên).
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E2. BAN KIỂM SOÁT

E2. BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp Ban kiểm soát

Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc

STT

Thành viên BKS

Số buổi tham
dự họp

Tỷ lệ tham dự
họp

Tỷ lệ biểu
quyết

1

Vũ Đức Linh

3/3

100%

100%

2

Nguyễn Văn Dân

1/1

100%

100%

3

Nguyễn Hải Yến

1/1

100%

100%

4

Phạm Tất Thành

2/2

100%

100%

5

Cù Chí Hoàng

2/2

100%

100%

Lý do không
tham dự họp

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều
hành và cổ đông

- 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 Tổng giám đốc đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi
ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn
cứ các nghị quyết quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp
với từng điều kiện cụ thể.
- 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 với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng
Khoán Hà Nội, trang Website của Công ty.
- Thực hiện tốt chế độ an sinh đối với người lao động: đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn
định; chủ động liên hệ với cơ quan chức năng tiêm phòng vaccine phòng chống Covid -19 cho toàn
thể CBCNV công ty, trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. 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 Tổng giám đốc và các
phòng (Ban), Xí nghiệp trong năm vừa qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế
phù hợp với quy định pháp luật; triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ không có
vi phạm nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân
thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ 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 năm 2021, quyết định của HĐQT và Ban
Tổng giám đốc.
- 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.
- 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;
- Thực hiện kiểm tra các vấn đề theo các nội dung kiến nghị của Nhóm cổ đông theo quy định của
Luật Doanh nghiệp;
- 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.

Kết quả 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 được
ổn định, đạt kế hoạch đề ra.
- Thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế
hoạch SXKD.
- Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đưoc
an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông.
- Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công
tác chỉ đạo, điều hành Công ty.
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 sự phát triển ổn định của Công ty.
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều
hành và các cán bộ quản lý khác
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, 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.
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E3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
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:
Để đảm bảo đáp ứng các quy định của 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 đã tiến hành sửa đổi Điều lệ công ty
và Quy chế quản trị nội bộ; và đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.

E3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
Lương và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp
STT

Người quản lý doanh nghiệp

Lương (Đơn vị: Đồng)

Thù lao (Đơn vị: Đồng)

1

Hội đồng quản trị

1.386.496.220

0

2

Ban Tổng giám đốc

1.016.432.288

0

3

Ban kiếm soát

787.178.711 (*)

0

(*) Ban Kiểm soát gồm cả người đã bãi nhiệm

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

Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ: Không có

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 BKS 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.
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F. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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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
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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.
Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công
ty, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục 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.
- Trong công tác phòng chống dịch bệnh
Covid - 19, Công ty đã tổ chức tiêm phòng
cho 100% cán bộ công nhân viên Công ty.

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 2021, Công ty tiếp tục 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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G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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1.
2.
3.
4.

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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