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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI 

NĂM 2010 

 

I. Tổng quan về công ty 

1. Giới thiệu công ty 

Tên công ty: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị 

 Nam Hà Nội. 

Tên giao dịch đối ngoại: HANOI SOUTH HOUSING AND URBAN 

DEVELOPMENT CORPORATION. 

Tên viết tắt: HANOI SOUTH CORPORATION. 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Điện thoại: (0351)3847756 

Fax: (0351)3866689 

Email: dothinamhanoi@gmail.com 

Website: www.namhanoi.com.vn 

Mã chứng khoán: NHA 

Số lượng phát hành:  5.890.000 cp. 

Giấy ĐKKD số: 0700.222.689 cấp lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 

2007, sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 ngày 25 tháng 01 

năm 2011 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hà Nam cấp. 
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2. Quá trình thành lập và phát triển 

 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tiền thân là 

Công ty TNHH Thành Mỹ được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 2004 với những 

ngành nghề chính ban đầu là xây dựng, khai thác và chế biến đá, mua bán vật liệu 

xây dựng... Với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500.000.000 đồng, hoạt động chủ yếu 

tại tỉnh Hà Nam. 

Ngày 30 tháng 06 năm 2006 Công ty TNHH Thành Mỹ thay đổi đăng ký 

kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 26.000.000.000 đồng và đăng ký thêm ngành nghề 

kinh doanh là kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ 

ăn uống, kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng, sản xuất kinh doanh chế biến 

hàng lâm sản, kinh doanh xuất nhập khẩu. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2007 Công ty TNHH Thành Mỹ được đổi tên thành 

Công ty Cổ phần Thành Mỹ đồng thời tăng vốn điều lệ lên 58.000.000.000 đồng 

với 05 cổ đông chính, với hoạt động kinh doanh như trước. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2010 Công ty chính thức đổi thành Tổng Công ty 

Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội theo giấy phép đăng ký kinh doanh 

số 0700.222.689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp với số vốn điệu lệ là 

58.900.000.000 đồng với 03 cổ đông chính, đánh dấu một bước thay đổi mới trong 

tiến trình phát triển mới của Tổng Công ty. 

Ngày 08 tháng 02 năm 2010, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 

Nam Hà Nội tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ 

phiếu của Tổng Công ty trên sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).  

Ngày 13 tháng 07 năm 2010, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 

Nam Hà Nội chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) – 

Mã chứng khoán: NHA. 
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-  Quá trình tăng vốn:  

       Ngày  31 tháng 12 năm 2007 Công  ty  tiến  hành Đại hội  cổ đông bất  

thường  thông qua  việc  tăng vốn từ 2.500.000.000 đồng lên 18.500.000.00 đồng 

bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho 5 cổ đông, với giá phát hành là 10.000 

đồng/cổ phiếu, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 05/2007/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 31 tháng 12 năm 2007.  

      Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông bất thường 

thông qua việc tăng vốn từ 18.500.000.000 đồng lên 39.100.000.000 đồng bằng 

hình thức phát hành riêng lẻ cho 5 cổ đông, với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ 

phiếu, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 03/2008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 

tháng 12 năm 2008.  

      Ngày 08 tháng 02 năm 2010 Tổng Công ty tiến hành Đại hội cổ đông 

thường niên thông qua việc tăng vốn từ 39.100.000.000 đồng lên 58.900.000.000 

đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho 3 cổ đông, với giá phát hành là 10.000 

đồng/cổ phiếu, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 08 tháng 02 năm 2010.  

Tổng Công  ty  được UBCKNN  chấp  thuận  trở  thành  công  ty  đại  chúng  

kể  từ ngày  02 tháng 06 năm 2010.  

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty: 

-    Xây dựng công trình: Dân dụng (xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể 

thao, siêu thị,…), Công nghiệp, Giao thông (cầu, đường, cống,…), Thủy lợi, xây 

dựng công trình điện lực (đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35 KV trở 

xuống), lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; 

-    Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị và dân cư; 

-   San lấp và chuẩn bị mặt bằng; 

-   Khai thác đá, đất, cát, sỏi, chế biến đá; 
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-   Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch ngói, xi măng, đá, cát sỏi; 

-   Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất, mua bán sắt thép; 

-   Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

-   Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí hóa lỏng; 

-   Mua bán đá mỹ nghệ; 

-   Sản xuất sản phẩm từ bê tông, sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, 

cọc bê tông cốt thép và cấu kiện bê tông khác; 

-   Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy; 

-   Sản xuất kinh doanh chế biến hàng lâm sản; 

-   Cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình; 

-  Kinh doanh bất động sản, kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng; 

-   Kinh doanh du lịch và các dịch vụ du lịch; 

-   Kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

-   Mua bán hàng kim khí, điện máy, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 

(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 

-   Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; 

-   Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. 

Lĩnh vực hoạt động chính của Tổng Công ty: 

-   Xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, lắp đặt 

thiết bị cho các công trình xây dựng; 

-   Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị và dân cư. 
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II. Báo cáo của Hội đồng quản trị       

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc 

và toàn thể CBCNV, trong năm 2010 Tổng Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt 

một số kết quả như sau:                                                                                     

                                                                                               Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2010 

Thực hiện 

năm 2010 

Mức độ hoàn 

thành (%) 

Doanh thu 65.000.000.000 68.549.841.483 105,46% 

Lợi nhuận trước thuế 16.000.000.000 29.901.858.549 186,88% 

Lợi nhuận sau thuế 12.000.000.000 22.426.393.912 186,88% 

Cổ tức dự kiến (%) 20% 50% 250% 

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS: 

Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 0 đồng. 

2. Công tác niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty:  

HĐQT đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty trên 

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý II/2010. Ngày 13/07/2010, toàn bộ 5,89 

triệu cổ phiếu của Tổng công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành 

phố Hà Nội (HNX) với mã giao dịch là NHA. 

3. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2010: 

        Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Minh 

Hoàn làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, 

cụ thể: 
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STT Họ tên 
Chức vụ trong 

HĐQT 

Chức vụ trong 

Tổng Công ty 

1 Ông Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Hồng Thái Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Cù Đức Ngọc Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc 

4 Ông Nguyễn Xuân Mai Ủy viên HĐQT   Không 

5 Ông Đặng Văn Lành Ủy viên HĐQT Không 

4. Hoạt động của HĐQT năm 2010 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty: 

Năm 2010, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty tuân thủ 

theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng 

Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

a.Tổ chức họp định kỳ và bất thường 

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám 

đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Tổng Công ty để có những biện 

pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Tổng Công ty. 

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, 

vướng mắc của Ban TGĐ. 

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty 

Trong năm 2010, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều 

hành Tổng Công ty về: 

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban 

Tổng giám đốc và các bộ phận trong toàn Tổng Công ty; 
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- Tiếp tục thống nhất và  phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh 

vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân 

và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT; 

- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Tổng Công ty cho phù 

hợp với tình hình SXKD của Tổng Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ; 

- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban 

cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, 

bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải 

quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGĐ nhằm 

điều hành hoạt động của Tổng Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục 

tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; 

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước , xác định 

nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản 

xuất quý sau ; 

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Tổng Công ty 

trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ… và các Quyết định về 

chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư; 

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Tổng Công ty và cho ban hành các 

quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ 

sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Tổng Công ty cho phù hợp 

với quy định của luật pháp hiện hành; 

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty; 

- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ 

và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2010 và báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán. 
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- Thông qua toàn văn nội dung bản cáo bạch, nội dung khai trương niêm yết và 

giao dịch cổ phiếu của NHA vào ngày 13/07/2010; 

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2011, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội 

dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và 

điều lệ Công ty. 

5. Phương hướng kế hoạch năm 2011 

a. Cơ cấu nhân sự 

Năm 2011, Tổng Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS. 

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Bước sang năm 2011, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng 

mạnh (Quốc Hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 7 – 7,5% so với năm 2010). 

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ 

đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu như sau : 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch thực hiện 

Vốn điều lệ Đồng 88.350.000.000

Doanh thu Đồng 90.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế Đồng 25.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế Đồng 18.750.000.000

Cổ tức  % 20

c. Phương hướng hoạt động của HĐQT 2011 

Năm 2011, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng 

Công ty như sau: 
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- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo 

thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2011 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2011 và đạt mức tăng trưởng cao; 

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân 

quyền, cải cách thủ tục hành chính; 

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh 

doanh của Tổng Công ty; 

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ; 

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như 

quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV 

trong Tổng Công ty; 

III. Báo cáo của Ban Giám đốc   

1. Kết quả hoạt động năm 2010 

a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

- Về doanh thu:  Tổng doanh thu thực hiện năm 2010 là 68,549,841,483 đồng, so 

với kế hoạch 65 tỷ đồng đạt tỷ lệ 105,46% kế hoạch, so với doanh thu năm trước 

20,164,871,626 đồng, tăng 240%. 

- Lợi nhuận trước thuế:  Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện 

năm 2010 là 29,901,858,549 đồng, so với kế hoạch năm 16 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 187% 

kế hoạch, so với năm trước 5,227,771,878 đồng, tăng gần 472%.  

- Lợi nhuận sau thuế:  Lợi nhuận sau thuế thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện 

năm 2010 là 22,426,393,912 đồng so với kế hoạch năm 12 tỷ đồng đạt tỷ lệ 

186,7%, so với cùng kỳ năm trước là 4,312,911,799 đồng, Tăng 420% lần.  
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- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn tính đến hết năm 2010 là 44,974,565,601 

đồng, chiếm 40,26% trong tổng tài sản của Tổng Công ty.  

- Nợ phải trả:  Nợ phải trả là 21,985,626,725 đồng giảm 17,2% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó giảm chủ yếu ở khoản phải trả người bán và người mua ứng 

tiền trước. 

- Vay nợ ngắn hạn: 21,985,626,725 đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Năm 2010, Tổng Công ty không có khoản vay nợ ngân hàng. 

- Vốn chủ sở hữu:  Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tính đến ngày 31/12/2010 là 

89,717,054,047 đồng;  Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 58,9 tỷ đồng. 

b. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty 

- Tình hình hoạt động xây lắp và giải phóng mặt bằng: 

+ Xây dựng Trường THPT Lý Thường Kiệt: đã hoàn thành hạng mục Nhà 

học bộ môn, Lớp học 24 phòng 3 tầng và các hạng mục phụ trợ. Doanh thu 

năm 2010 đạt 11,3 tỷ đồng. 

+ Cải tạo Nâng cấp Trường THPT B Duy Tiên: xây dựng xong hạng mục 

san nền, nhà học bộ môn 3 tầng và phần thô nhà học đa năng. Doang thu 

năm 2010 đạt 9 tỷ đồng. 

+ Xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải phóng 

mặt bằng Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình thuộc địa bàn xã Tiên 

Hải. Doanh thu năm 2010 đạt 4,8 tỷ đồng. 

+ Xây dựng nhà khách và nhà công vụ Tập đoàn khoáng sản. Doanh thu 

năm 2010 đạt 13 tỷ đồng. 

+ Và các công trình khác trên địa bàn huyện Duy Tiên. Doanh thu năm 2010 

đạt 25 tỷ đồng… 

- Hoạt động bán các thành phẩm: 
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+ Năm 2010, Tổng Công ty thực hiện cung cấp mặt hàng vật liệu xây dựng 

và cho thuê máy móc thiết bị thi công công trình đạt 5,4 tỷ đồng. 

- Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu. 

Trong năm 2010, Tổng Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương 

hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Tổng công ty 

thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo. 

Đặc biệt, qua việc hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết trên sàn Chứng 

khoán Hà Nội vào giữa năm 2010, giao dịch cổ phiếu NHA ngày đầu tiên 13 tháng 

07 năm 2010, Tổng Công ty đã bước sang một thời kỳ phát triển mới, nâng cao 

hình ảnh và vị thế cạnh tranh của mình trên thương trường. 

- Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:      

Trong năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến 

đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Tổng Công ty đã có nhiều cuộc tiếp 

xúc, làm việc với đại diện các Tổng Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước 

nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.  

Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa 

thông tin doanh nghiệp, Tổng Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp 

các thắc mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu. 

Năm 2010, Tổng Công ty đã góp thêm 4 tỷ đồng vào nhà máy gạch Lý Nhân 

đưa tổng số vốn góp của Tổng Công ty vào nhà máy gạch Lý Nhân tính đến hết 

năm 2010 là 14,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2010, Tổng Công ty cũng tiến hành 

góp 7,9 tỷ đồng vào Công ty CP Bất động sản Hamico. 

- Công tác quản trị nhân sự & đào tạo: 

Tính đến 31/12/2010 tổng số nhân viên của Tổng Công ty là 190 người trong 

đó: Biên chế chính thức 50; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội 

trưởng quản lý và tuyển dụng. 
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Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Tổng Công ty không ngừng được 

củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi 

CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến 

nay, trên 50% cán bộ nhân viên Tổng Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số 

còn lại được Tổng Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng 

nâng cao trình độ.  

Tổng Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao 

chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.  

- Hoạt động của các bộ phận: 

Phòng Tài chính – Kế toán  

Năm  2010, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng 

việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công 

tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực 

kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và 

các cơ quan quản lý Nhà nước.  

Phòng Tổ chức - Hành chính   

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tổng công 

ty đúng qui chế, qui định; 

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh 

của Tổng công ty; 

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng 

ban, Các đội, công trường.  

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công 

nhân viên; 

Làm tốt công tác hậu cần của Tổng Công ty.  
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Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, 

bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình. 

Phòng Kế hoạch 

Thực hiện tốt công tác lập hồ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động 

cho từng dự án. 

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Tổng cồng ty; 

Phòng sản xuất – kinh doanh 

Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Tổng giám đốc. 

Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Tổng Công ty. 

Tổ chức cung ứng vật tư cho thi công các công trình. 

Soạn thảo các văn bản về kỹ thuật thi công. 

Tổ chức thiết kế thi công, hạng mục công trình. 

Chủ trì giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động cho 

các công trình, hạng mục công trình. 

Lập hồ sơ hoàn công các công trình. 

Các nhiệm vụ khác. 

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 

a. Đánh giá tiềm lực của Tổng Công ty  

- Mặt tích cực 

- Tổng công ty đang thi công và hoàn thiện nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Hà 

Nam. Bên cạnh đó, Tổng công ty hiện đang sở hữu dự án Khu đô thị Hòa Mạc với 

nhiều tiềm năng do có vị trí địa lý thuận lợi; Các đơn vị Tổng Công ty đầu tư đang 

trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến đem lại doanh thu trong các năm tới. Ngoài 
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ra, Tổng Công ty đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép xây dựng một số khu đô thị, 

nhà máy… 

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và 

gắn bó với Tổng công ty nhiều năm; 

- Tổng công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính 

quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư; 

- Hiện tại, Tổng Công ty không có bất kỳ khoản vay nợ nào đối với Ngân hàng 

và các tổ chức tài chính khác. 

- Việc niêm yết thành công cổ phiếu NHA trên sàn chứng khoán Hà Nội, đã đánh 

dấu một bước phát triển mới của Tổng công ty, tạo được uy tín, mở rộng kênh huy 

động vốn cũng như khả năng cạnh tranh của Tổng công ty trên thị trường. 

- Mặt hạn chế  

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của 

Tổng công ty.  

- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao. 

b. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2011 

- Mục tiêu: 

    Với những thành quả đạt được trong năm 2010, Tổng Công ty tiếp tục phấn 

đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2011. 

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2011 cần đạt như sau: 

           + Vốn điều lệ  : 88.350.000.000 đồng. 

           + Doanh thu  : 90.000.000.000 đồng .                                      

           + Lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 đồng . 

           + Lợi nhuận sau thuế : 18.750.000.000 đồng . 

           + Tỷ lệ cổ tức  : 20%. 
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Để thực hiện được các mục tiêu này, Tổng Công ty sẽ đề ra các giải pháp 

tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2011, 

góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, 

cho Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững. 

- Kế hoạch đầu tư các dự án 

- Năm 2011, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện Khu đô mới thị Hòa 

Mạc, Trạm trộn bê tông Hoàng Đông, Công trình Cầu Giát. 

- Và thực hiện một số dự án đầu tư mới: Dự án Đầu tư xây dựng Sân vận động thị 

trấn Đồng Văn và hạ tầng kỹ thuật khu đất tạo vốn theo hình thức xây dựng – 

chuyển giao (BT); Dự án Khu đô thị Nam Hà Nội tại huyện Duy Tiên, Hà Nam… 

- Xây dựng Kế hoạch tăng vốn điều lệ. 

- Năm 2011, Tổng Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 88.350.000.000 

đồng theo phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 50%. Nguồn lấy 

từ Lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết 31/12/2010. (Báo cáo kiểm toán 2010) 

 

IV. Báo cáo tài chính và bản giải trình  
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V. Các công ty con và công ty liên quan 

-  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội hiện không công ty 

mẹ, công ty con.  

- Các tổ chức nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổng Công 

ty: Không có  

-  Hoạt động đầu tư khác:   

Tên tổ chức góp vốn: Nhà máy gạch Lý Nhân. 

Địa chỉ: xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng   

Cam kết góp: 14.500.000.000 đồng  

Số vốn đã góp: 14.500.000.000 đồng tương ứng với 16% vốn điều lệ. 
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VI. Tổ chức và nhân sự 

1. Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 1 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 2 

P. TỔ CHỨC 
HÀNH 
CHÍNH 

P. SẢN 
XUẤT KINH 

DOANH 

P. TÀI 
CHÍNH KẾ 

TOÁN 

Đội nề Đội 
Mộc sắt 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đội Xe 
vận 

chuyển 

Tổ điện 
nước, 
hoàn 
thiện 

Đội Bê 
tông 

Đội Cơ 
khí, thợ 

máy 

Đội thi 
công 
đường 
giao 

thông 

P. KẾ 
HOẠCH 
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2.  Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách lao động 

- Tính đến 31/12/2010 tổng số nhân viên của Tổng công ty là 190 người. 

- Chính sách đối với người lao động 

 Tiền lương:  

+ Lương bình quân của công nhân sản xuất tại các xưởng, nhà máy : 2 triệu 

đồng/tháng. 

+ Lương bình quân của khối hành chính: 3 triệu đồng/tháng. 

 Các chính sách khác: tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật lao động 

về thời gian nghỉ ngơi, các khoản trợ cấp, bảo hiểm xã hội,… 

3. Thông tin về Ban Điều hành và Kế toán trưởng 

Ban Giám đốc 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch HĐQT, 

Tổng giám đốc 

20/05/1970 658.000 11,17 

 

Nguyễn Hồng Thái Ủy viên HĐQT, 

Phó Tổng giám đốc 

 

19/02/1979 10.000 0,17 

 

Cù Đức Ngọc Ủy viên HĐQT 

Phó Tổng giám đốc 

27/08/1965 12.000 0,2 
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Kế toán trưởng 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

Đặng Kiều Anh Kế toán trưởng 26/10/1981 5.000 0,08% 

 

 

VII. Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty 

Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

(%) 

Nguyễn Minh Hoàn 
Chủ tịch HĐQT, Tổng 

giám đốc 
20/05/1970 658.000 

11,17 

 

Nguyễn Hồng Thái 

Ủy viên HĐQT, 

Phó Tổng giám đốc 

 

19/02/1979 10.000 
0,17 

 

Cù Đức Ngọc 
Ủy viên HĐQT 

Phó Tổng giám đốc 
27/08/1965 12.000 

0,2 

 

Nguyễn Xuân Mai 
 

Ủy viên HĐQT 
10/04/1963 1.000.000 16,98 

Đặng Văn Lành 
 

Ủy viên HĐQT 
13/05/1959 10.000 0,17 
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Ban Kiểm soát  

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ (%)

Lâm Thị Thu Trang Trưởng BKS 17/05/1983 5.000 0,08 

Vũ Văn Đồng Thành viên BKS 02/09/1975 5.000 0,08 

Mai Thanh Trọng Thành viên BKS 09/12/1982 5.000 0,08 

 

Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau: 

                                     Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung 
Số tiền 

1 tháng 

Số tiền cả 

năm 2010 
Ghi chú 

1 Thù lao Thành viên HĐQT 

(05 người) 

2.000.000 120.000.000 

2 Thù lao thành viên BKS kiêm 

nhiệm (03 người) 

1.000.000 36.000.000 

 Tổng cộng 156.000.000 

 


