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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
1. Những sự kiện quan trọng 

- Năm 1984 
• Công ty cổ phần VINACONEX 25 tiền thân là Công ty xây lắp số 3 Quảng Nam - Đà 

Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 832/QĐ-UB ngày 13/4/1984 của UBND tỉnh 
QN-ĐN cũ với nhiệm vụ thi công xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, dân 
dụng, nông nghiệp. 

- Năm 2002 
• Công ty được tiếp nhận làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu 

xây dựng Việt Nam – VINACONEX và đổi tên thành Công ty xây lắp VINACONEX 25 
theo Quyết định số 1584/QĐ-BXD ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

- Năm 2005 
• Công ty Xây lắp Vinaconex 25 chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần 

theo giấy chứng nhận ĐKKD số 3303370094 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam 
ngày 27/12/2004. 

- Năm 2009 
• Cổ phiếu của Vinaconex 25 (mã chứng khoán VCC) chính thức được giao dịch trên Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 05/02/2009. 
2. Ngành nghề kinh doanh 

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, sân bay, bến cảng, 
thuỷ điện, đường dây và trạm biến thế điện đến 500KV, cấp thoát nước, các công trình kỹ 
thuật đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, công trình công ích, thi công các công trình ở 
nước ngoài; 

- Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, cấp 
thoát nước, điều hòa không khí, hệ thống báo cháy, phòng cháy, chữa cháy, thang máy; 

- Tư vấn đầu tư xây dựng, lập thẩm định dự án thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, tư vấn 
đấu thầu, khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm, tư vấn giám sát, quản lý dự án; 

- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân 
cư;  

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

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 
- Sản xuất cấu kiện kim loại; bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; đá thương 

phẩm các loại; đồ gỗ xây dựng; 
- Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ; 
- Khai thác kinh doanh nước sạch, năng lượng điện; 
- Thoát nước và xử lý nước thải; 
- Khai thác đất, đá, cát, sỏi, sạn làm vật liệu xây dựng; 
- Sản xuất vật liệu xây dựng; 
- Mua bán vật liệu xây dựng;  
- Mua bán, cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng; 
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- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ; 
- Bốc xếp hàng hóa và dịch vụ kho bãi; 
- Dịch vụ phòng chống mối mọt; 
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật. 

3. Mục tiêu phát triển 
- Xây dựng VINACONEX 25 trở thành doanh nghiệp có uy tín – thương hiệu hàng đầu trên 

lĩnh vực xây lắp, bất động sản, vật liệu xây dựng tại khu vực miền Trung – Tây nguyên, 
kinh doanh có lãi, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đóng góp ngày càng 
nhiều cho sự phát triển của đất nước, tối da hóa lợi ích cổ đông, tạo việc làm ổn định và 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, quan tâm đến trách nhiệm xã 
hội. 

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Năm 2010, với nổ lực theo hướng hoạt động hiệu quả, an toàn Công ty đã cơ bản hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 
1.1 Về tổ chức nhân sự 
Năm 2010, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 2015, 
gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập không tham gia điều hành. Qua đó, Hội 
đồng quản trị đã phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên và sức mạnh tập 
thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị. 
1.2 Về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 
Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã thông qua các phiên họp hàng tháng, hàng quý và bất 
thường để phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra các Nghị quyết, quyết định về các hoạt 
động SXKD Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thông qua nhiều chủ trương bằng hình 
thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để có những quyết định đúng đắn, kịp thời, phù 
hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các chương trình đã triển khai là: 
- Tái cấu trúc và sắp xếp hệ thống nhân sự trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Thành lập một số Ban điều hành dự án, công trình trọng điểm; Ban quản lý dự án Khu đô 
thị mới Điện Nam Điện Ngọc; 

- Ban hành các qui chế quản quản trị Công ty; thành lập các tiểu ban, hội đồng như: Ban 
chỉ đạo các chương trình, giải pháp về quản trị doanh nghiệp; Hội đồng nhân sự và tiền 
lương công ty; Ban chỉ đạo chuẩn hóa và ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu 
Vinaconex, Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật Công ty; 

- Thường xuyên phân tích, đánh giá, đưa ra các dự báo để lựa chọn chiến lược  phát triển 
và thị trường của Công ty trên 3 lĩnh vực: Xây lắp, bất động sản và Vật liệu xây dựng. Chỉ 
đạo các giải pháp tiếp cận, xây dựng và phát triển thương hiệu Vinaconex để chiếm lĩnh 
thị trường. 

- Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc xác định các nguồn vốn, dòng tiền theo các lĩnh vực 
hoạt động chính của công ty (xây lắp, đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng) để có phương 
án sử dụng vốn theo từng giai đoạn trong năm. Tăng cường kiểm soát các hoạt động kế 
toán nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất. 
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- Chỉ đạo để tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, áp dụng chính 
sách linh hoạt thị trường để đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh.  

- Quyết định phê duyệt các thủ tục đầu tư Khu đô thị số mới Điện Nam Điện Ngọc. Phê 
duyệt chủ trương khai thác dự án đợt 1 và đợt 2 đúng thời điểm, phù hợp với thị trường, 
bước đầu mang lại hiệu quả. 

- Tham gia góp vốn và cử nhân sự đại diện phần vốn Công ty vào Công ty cổ phần 
Vinaconex Dung Quất; Thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty tại 
Công ty cổ phần Meico; 

- Cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành tham gia chương 
trình đào tạo quản trị Công ty.  

- Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2010 trình ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện; 

- Phê duyệt và triển khai phát hành thành công việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ đồng 
lên 60 tỷ đồng; 

- Đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt I/2010 với tỷ lệ 10%/cổ phần; 

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong công tác điều 
hành sản xuất kinh doanh. 

- Tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2010 thông qua.  

- Về kết quả sản xuất kinh doanh:  Các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 đều cơ bản hoàn thành 
kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, riêng chỉ tiêu doanh thu thực hiện 
423/430 tỷ đồng kế hoạch đạt 93,37% (tăng trưởng so với năm 2009 là 34,54%) và lợi 
nhuận thực hiện 15/18 tỷ đồng kế hoạch đạt 84% (tăng trưởng so với năm 2009 là 36%), 
nguyên nhân không đạt, do: 
ü Thiếu tính nhạy bén, cụ thể, quyết liệt và kịp thời trong công tác điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 
ü Giá cả vật tư, thiết bị đầu vào không ổn định dẫn đến chi phí đầu vào tăng. 
ü Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng đến cuối năm mới 

thực hiện được, Công ty phải sử dụng các nguồn vốn vay ngắn hạn để bổ sung nhu 
cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án làm chi phí 
lãi vay tăng cao. 

ü Dự án đầu tư trạm bê tông thương phẩm đến cuối tháng 9/2010 mới đưa vào hoạt 
động, do đó doanh thu, lợi nhuận không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

1.3 Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành 
Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban 
điều hành thông qua: 
- Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc 

triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc về việc chuẩn bị các đề 
án, dự án để trình Hội đồng quản trị. 

- Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban 
điều hành. 

- Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng chức năng về đánh 
giá chất lượng cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác tổ chức nhân sự, các cuộc họp về 
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xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm công 
tác trọng tâm trọng điểm. 

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban 
điều hành gửi báo cáo Hội đồng quản trị. 

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh 
trong quá trình điều hành SXKD. 

Hội đồng quản trị đã hướng đến các chuẩn mực quản trị Công ty cổ phần, thực tế mỗi năm 
đạt kết quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đôn đốc, kiểm 
tra của Hội đồng quản trị đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị có tiến bộ so với năm 2009. 

2. Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2010 
Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công 
ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thể hiện trách 
nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, tận dụng hiệu quả được 
những thuận lợi và các nguồn lực, cơ bản tổ chức thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2010. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế  như sau: 
- Chưa sâu trong công tác hoạch định chiến lược phát triển; chưa xác định rõ nhiệm vụ 

trọng tâm để tập trung điều hành, chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt, tính khẩn  trương 
chưa cao, thiếu tính linh hoạt và quyết đoán ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện. 

- Công tác xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng quý thiếu chính xác, thường xuyên lập kế 
hoạch cao nhưng kết quả thực hiện đạt thấp do chưa lường trước những khó khăn phát 
sinh trong tổ chức thực hiện. 

- Công tác phân công, giao việc, kiểm tra kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp khắc 
phục không kịp thời. 

- Cơ chế quản lý nội bộ thiếu tính đồng bộ, nhất quán, chưa phù hợp với quy mô hoạt 
động, đặc thù, điều kiện doanh nghiệp, năng lực quản lý điều hành của cán bộ chủ chốt 
nên hiệu quả quản lý, điều hành chưa cao, chưa có chiều sâu, dẫn đến từng cá nhân 
trong đội ngũ cán bộ quản lý vẫn có suy nghỉ khép kín, bao cấp, dựa dẫm, thiếu tự chủ 
trong hoạt động, cá biệt còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. 

- Về hoạt động xây lắp: Ban Điều hành chỉ chú trọng theo chiều rộng, chưa chú trọng đến 
chất lượng, chiều sâu; việc tái cấu trúc, bố trí sắp xếp cơ cấu các đơn vị trên từng địa bàn 
chưa khoa học, còn dàn trãi, phân tán, thiếu tính tập trung. Chính vì vậy, việc điều hành 
và quản trị từ Ban Điều hành đến các đơn vị (và ngược lại) còn qua nhiều khâu trung 
gian, nhiều tầng nấc; thủ tục, qui trình giải quyết công việc mất nhiều thời gian, thiếu tính 
linh hoạt, bị động trong xử lý các tình huống. 

- Về hoạt động đầu tư: Tổ chức thực hiện chậm và chưa tốt. Bộ máy nhân sự chưa đủ 
năng lực và kinh nghiệm để thực thi lĩnh vực này, nhưng vẫn chưa có chương trình đào 
tạo và học tập kinh nghiệm từ Tổng Công ty, các đơn vị bạn. Cơ chế đầu tư, quản lý thiết 
bị thi công còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm, thiếu con người có đủ năng lực trên lĩnh vực 
này. 

- Về hoạt động sản xuất - kinh doanh VLXD: Chưa có giải pháp rõ ràng.  
- Về hoạt động tài chính: Đội ngũ làm công tác tài chính còn yếu, chưa tham mưu tốt trong 

việc điều phối và sử dụng dòng tiền để phục vụ SXKD đạt hiệu quả.  
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3. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2011 
3.1 Tập trung chỉ đạo để khắc phục cho được các tồn tại, hạn chế trong quản lý điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. 
3.2 Về định hướng chiến lược 
- Xác định địa bàn hoạt động trọng tâm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế để có 

những giải pháp về thị trường phù hợp. 
- Xác định rõ cơ cấu ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp - Đầu tư bất động sản - Sản 

xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. 
3.3 Về định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp 
Thực hiện tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc theo hướng thu gọn đầu mối, tập trung vào các 
lĩnh vực kinh doanh chính phấn đấu đến năm 2015: 
- Công ty mẹ hoạt động chính trong các lĩnh vực Xây lắp - Bất động sản - Vật liệu xây 

dựng. 
- Sắp xếp, củng cố và chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị trực thuộc để hình thành 

các công ty con do Công ty mẹ nắm cổ phần chi phối hoạt động theo ngành nghề hoặc 
địa bàn tương ứng.  

- Phối hợp cùng Tổng Công ty để thực hiện lộ trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên thuộc 
Tổng công ty tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 

3.4 Về định hướng hoàn thiện phương thức quản lý, điều hành và mô hình quản trị 
Công ty 

- Công ty đã, đang và sẽ xây dựng mô hình quản trị phù hợp với tính chất ngành nghề, 
vùng miền và các thông lệ quản lý tiến tiến. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc áp dụng hệ thống các quy chế quản lý nội bộ và xử lý 
nghiêm các tập thể, cá nhân không thực thi theo đúng quy định. 

3.5 Về định hướng tài chính doanh nghiệp 
Xây dựng một hệ thống tài chính lành mạnh, minh bạch, hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý 
rủi ro được kiểm soát chặc chẽ. 
Tiến tới thực hiện thành công chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2015, Công ty xác 
định năm 2011 là năm bản lề để Vinaconex 25 tiếp tục củng cố nguồn lực, tạo nền tảng vững 
chắc cho Công ty phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Năm 2011, nhận thức nền kinh tế 
thế giới và Việt Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, các kênh huy động vốn sẽ tiếp tục bị hạn 
chế và hiệu ứng những lo ngại từ lạm phát, Hội đồng quản trị Công ty xác định những nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2011, như sau: 
Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính 2011, như sau: 

ĐVT: tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 
2010 

Kế hoạch 
2011 

So sánh 
KH/TH 

1. Tổng doanh thu 423,00 680,00 161,76% 

2. Lợi nhuận trước thuế 15,12 25,00 165,34% 

3. Vốn điều lệ bình quân 40,00 60,00 150,00% 

4. Cổ tức 15% 15% 100,00% 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt:  
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+ Củng cố lại hoạt động Công ty cổ phần Meico và định hướng kinh doanh chính là hạ 
tầng - giao thông và kinh doanh vật liệu xây dựng; 

+ Xây dựng các đơn vị xây lắp tại các khu vực thành những đơn vị chủ lực với cơ chế 
hoạt động tự chủ để trở thành Nhà thầu chuyên nghiệp; Phải tiếp cận những công 
trình có qui mô và giá trị lớn, yêu cầu công nghệ cao; tiếp tục đầu tư và ứng dụng có 
hiệu quả thiết bị, công nghệ tiên tiến vào công tác xây lắp để từng bước nâng cao 
năng lực cạnh tranh.  

+ Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, các nguồn lực, củng cố các đơn vị sản xuất vật liệu 
xây dựng để từng bước đi đến hình thành đơn vị sản xuất độc lập; 

+ Tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược để tận dụng các cơ hội đầu tư đồng thời củng cố 
hoạt động các Ban quản lý dự án bất động sản, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng 
thành lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc để khai thác hiệu 
quả dự án. Tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến, triển khai các dự án khác như: 
+ Xây dựng phương án đầu tư khu căn hộ cao tầng tại Khu đô thị mới Điện Nam Điện 

Ngọc. 
+ Dự án Nhà máy nước nam Hội An. 
+ Tham gia góp cổ phần vào dự án Bê tông Dự ứng lực của Tổng Công ty tại Đà Nẵng. 
+ Tham gia là nhà đầu tư thứ cấp vào dự án Khi đô thị Nam Trần Thị Lý. 

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành 
định kỳ, đột xuất, chương trình hành động cụ thể về tiêu chí sản lượng, doanh thu, hiệu 
quả, thu hồi vốn, lợi nhuận, uy tín - thương hiệu, chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, việc 
thực hiện chế độ, chính sách người lao động; 

- Tiếp tục hoàn thiện, ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu Vinaconex và phát triển 
uy tín thương hiệu tại khu vực; phát triển văn hóa “Vinaconex 25”.  

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực Quản trị doanh nghiệp: Đội ngũ quản lý phải 
tiếp cận những quan điểm, tư tưởng và phương pháp quản trị tiên tiến, hiện đại, từ đó 
nâng cao năng lực lãnh đạo - quản lý - điều hành, có tầm nhìn chiến lược, tư duy năng 
động, đổi mới, thích nghi với môi trường để đáp ứng nhiệm vụ chiến lược phát triển của 
Công ty trong nền kinh tế hội nhập.   

- Tăng cường công tác bảo đảm an sinh XH đối với người lao động; thực hiện trách nhiệm 
của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.  

Kết luận: Năm 2011, cơ hội rất nhiều, nhưng khó khăn, thách thức cũng không nhỏ. Hội đồng 
quản trị đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá 
nhằm triển khai thành công chiến lược phát triển của Công ty. Phân đấu đưa VINACONEX 25 
sớm trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
1. Các công tác đã thực hiện năm 2010 

- Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ quý, năm và tham dự đầy 
đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty. 

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật 
và Công ty (Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty…) trong việc 
quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010, cụ thể:  
+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2010. 
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+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn 
đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm. 

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2010 đối với HĐQT và Ban Giám đốc. 

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý 
của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh 
hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát 
việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra. 

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy 
định của pháp luật. 

2. Kế hoạch năm 2011 
- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của 

pháp luật và công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị 
của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).  

- Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư, 
hoạt động xây lắp của Công ty. 

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 
3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo 
quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông 
qua nhiều quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt 
động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng kịp thời 
với yêu cầu hoạt động của công ty trong năm. 

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động của 
Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết 
định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp 
luật và công ty. Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn 
đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:  
• Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài 

chính năm 2010; 
• Phê duyệt và triển khai các thủ tục liên quan đến tăng vốn điều lệ của công ty từ 40 tỷ 

đồng lên 60 tỷ đồng. 
• Phê duyệt và triển khai các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị 

mới Điện Nam, Điện Ngọc (Quảng Nam); 
• Ban hành và sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của công ty trong phạm vi thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị. 
• HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh 
doanh của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện (cơ bản) kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

• Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
Ban Kiểm soát đánh giá trình tự, thủ tục ban hành các quyết định của Hội đồng quản trị đúng 

thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và bao quát đầy đủ các hoạt động của công ty trong phạm vi 
trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
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4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc 
Ban điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty năm 2010 đã 

có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau: 

- Ban Điều hành đã hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty từ 40 tỷ đồng lên 
60 tỷ đồng. 

- Trong năm 2010, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế 
nước ta chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nên hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ban Giám đốc đã chỉ đạo cán bộ CNV Công 
ty khắc phục khó khăn đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2009 (doanh thu tăng 34%, 
lợi nhuận tăng 26%).  

- Trong năm 2010, Ban điều hành cũng đã chỉ đạo công ty hoàn thành thủ tục liên quan 
đến dự án Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc (Quảng Nam). 

- Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoach theo Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông đề ra: Doanh thu đạt 423 tỷ đồng bằng 98% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 15,12 
tỷ đồng đạt 84% so với kế hoạch. 

5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2010 
5.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2010 như sau: 

Chỉ tiêu Đơn 
vị tính 

Thực 
hiện  
2009 

Kế 
hoạch 
2010 

Thực 
hiện 
2010 

TH10/TH
09 (%) 

TH/KH 
năm 2010 

(%) 

       

1. Tổng doanh thu Tỷ.đ 314,4  430 423 134,54 98,4 

2. Lợi nhuận t. thuế Tỷ.đ 11,08  18 15,12 136,46 84 

3. Lợi nhuận sau thuế Tỷ.đ 8,29 13,5 11,43 137,87 84,6 

4. Cổ tức % 15 15 15 100 100 

5. TNBQ người LĐ Tr.đ 3 3,3 3,34 111 101,2 
6. Đầu tư  Tỷ.đ 8,65 60 55,6 643 92,7 

 
Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên thì: 
- Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về chi trả cổ tức, TNBQ của người lao động. 
- Năm 2010 công ty đạt mực tăng trưởng cao so với năm 2009: doanh thu tăng 34%, lợi 

nhuận tăng 26%. 
- Tuy nhiên, so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Doanh thu mới đạt đạt 

98,4% và lợi nhuận trước thuế đạt mới hoàn thành 84% kế hoạch đề ra.  
- Theo đánh giá của Ban Kiểm soát chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa hoàn thành, nguyên 

nhân chủ yếu do tác động không tốt của nền kinh tế vĩ mô đến hoạt động của công ty: giá 
cả vật tư, lãi suất ngân hàng tăng cao trong những tháng cuối năm 2010 (khi xây dựng kế 
hoạch Công ty đã không đánh giá được những khó khăn này).  
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5.2 Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010 
a. Các chỉ tiêu phân tích tài chính 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính Năm 2010 Năm 2009 

1. Cơ cấu tài sản 
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

 
% 
% 

 
12,8 
87,2 

 
15 
85 

2. Cơ cầu vốn 
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 

 
% 
% 

 
81,2 
18,8 

 
78 
22 

3. Khả năng thanh toán 
- Khả năng thanh toán nhanh 
- Khả năng thanh toán hiện hành 

 
Lần 
Lần 

 
0,10 
1,1 

 
0,07 
1,09 

4. Tỷ suất sinh lời 
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu 

 
% 
% 

 
3,6 
29 

 
3,5 
23,00 

b. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010 
- Tổng tài sản (tương ứng với nguồn vốn) tại ngày 31/12/2010 của công ty là 411,5 tỷ đồng 

tăng 60,55% so với cùng thời điểm năm 2009 (257 tỷ đồng).   
- Tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn là 18,72%. Hoạt động của Công ty vẫn 

phụ thuộc nhiều vào vốn vay và các nguồn lực bên ngoài Công ty.  
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2010 là 58,6 tỷ đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền 

33,4 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 91,8 tỷ đồng tại cùng thời điểm thì 
khoản vay ngắn hạn là hợp lý. 

- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2010 là 7.439 triệu đồng khoản vay này nhằm 
phục vụ cho công tác đầu tư mua sắm tài sản mới (Trạm trộn bê tông, cần cẩu tháp, xe 
vận tải). 

- Số phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2010 là 184,5 tỷ đồng (bằng 43,9% doanh thu 
năm 2010) là khá lớn (đến thời điểm hiện nay các chủ đầu tư thanh toán thêm khoảng 80 
tỷ đồng nên thực tế tỷ lệ nợ phải thu trên doanh thu khoảng 25%). Công ty cần chủ động 
và tích cực trong công tác thu hồi nợ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Công 
ty không trích dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2010.  

5.3 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 
- Báo cáo tài chính năm 2010 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 

hiện hành. 
- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 

kiểm toán - AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty 
niêm yết.  

- Ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính 
năm 2010 đã phản ánh một cách trung thực hợp lý tình hình tài chính tại ngày 
31/12/2010, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2010, phù hợp 
với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 
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Kiến nghị 
1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán 

của Công ty. 
2. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty có biện pháp để nâng cao quản trị 

doanh nghiệp, đặc biệt là quản trị hoạt động xây lắp để nâng cao hiệu quả hoạt động và 
ngăn ngừa rủi ro cho công ty trong quá trình hoạt động. 

V. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
1. Báo cáo tình hình tài chính 
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

STT CHỈ TIÊU Số liệu 
2010 Số liệu 2009 +/- 

1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu 3,57 2,65 +9,2

2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản 2,78 3,23 -0,45

3 Giá trị sổ sách cổ phiếu (VNĐ/CP) 13.454 14.132 -678
 

Chỉ tiêu Đvt Năm nay 
(2010) 

Năm trước 
(2009) 

1. Khả năng sinh lời    

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 3,61 3,54

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 2,72 2,65
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản  % 3,68 4,31
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 2,78 3,23
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 14,84 14,68
2. Khả năng thanh toán    
Khả năng thanh toán hiện hành 
(Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả) Lần 1,23 1,28

Khả năng thanh toán ngắn hạn 
Tài sản lưu động/Tổng nợ ngắn hạn Lần 1,10 1,09

Khả năng thanh toán nhanh 
((Tài sản lưu động-HTK)/Tổng nợ ngắn hạn) Lần 0,07 0,10

 
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 :  

Đơn vị tính: VN đồng 
TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

Tài sản ngắn hạn 358.634.980.534Nợ phải trả  334.431.188.744
Tài sản dài hạn 52.820.767.999Nguồn vốn CSH 77.024.599.789
Giá trị sổ sách 411.455.748.533  411.455.748.533
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- Cơ cấu vốn tại thời điểm 08/03/2011: 

 
Stt 

Cổ đông Số Cổ  phần  sở  
hữu 

Giá trị  
(đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 
TỔNG CÔNG TY CP XNK&XD VIỆT NAM 

(Vốn Nhà nước) 
3.060.000 CP 30.600.000.000 

51% 

2 1.005 cổ đông còn lại 2.940.000 CP 29.400.000.000 49% 

 
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện Tăng trưởng 
(%) 

1 Giá trị sản lượng Đồng 519.000.000.000 136,58 
2 Kết quả kinh doanh    

 a. Tổng doanh thu Đồng 423.027.280.797 134,55 
 + Doanh thu SXKD chính Đồng 419.611.640.481  
 + Doanh thu HĐTC Đồng 1.855.289.359  
 + Doanh thu khác Đồng 1.560.350.957  
 b. Tổng chi phí SXKD Đồng   
 + Giá vốn hàng bán Đồng 377.632.220.744  
 + Chi phí HĐTC Đồng 13.517.613.459  
 + Chi phí bán hàng Đồng 1.225.223.810  
 + Chi phí QLDN Đồng 15.254.559.451  
 + Chi phí khác Đồng 241.751.589   
 c. Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 15.125.911.744 136,54 
 d. Thuế TNDN Đồng 3.695.168.936  

 
e. Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 

Đồng 11.430.742.808 137,76 

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 
2.1 Những thuận lợi khó khăn và kết quả đạt được 

-  Thuận lợi: 
+ Cùng sự phục hồi của nền kinh tế thế giới vào cuối 2009, trong năm 2010 kinh tế của 

Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây 
dựng nói chung và Công ty cổ phần Vinaconex 25 nói riêng trong quá trình nắm bắt cơ 
hội phát triển. 

+ Uy tín và thương hiệu của Tổng công ty nói chung và Công ty cổ phần Vinaconex 25 nói 
riêng đã không ngừng phát triển, được khẳng định trong cả nước và tại khu vực Miền 
Trung & Tây Nguyên, đây là một trong những thuận lợi để cạnh tranh và thắng thầu các 
dự án, công trình lớn trong khu vực. 
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+ Được sự quan tâm và chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn từ Lãnh đạo, các Ban chức năng Tổng 
công ty; chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, 
điều hành các hoạt động SXKD của Công ty. 

+ Được Tổng công ty cổ phần Vinaconex tin tưởng giao nhận thầu một số dự án, công 
trình có giá trị lớn tại khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng đảm bảo tốc độ tăng trưởng sản 
xuất hàng năm tăng từ 15 – 20%. 

+ Đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, quản lý của Công ty đoàn kết, nhiệt tình và trách nhiệm cùng 
hơn 200 cán bộ có trình độ Đại học các ngành nghề và lực lượng lao động trực tiếp đáp 
ứng tốt được yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh. 

+ Đầu tư xe máy, thiết bị thi công để phục vụ nhiệm vụ sản xuất phù hợp theo từng lĩnh 
vực hoạt động đảm bảo từng bước nâng cao năng lực sản xuất. 

+ Công ty luôn được các tổ chức tín dụng đánh giá là đơn vị hoạt động sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả và uy tín trong quan hệ tín dụng do đó luôn được áp dụng cơ chế và 
hạn mức vay thuận lợi. 

-  Khó khăn 
+ Trong năm 2010 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do giá 

cả vật tư, nguyên nhiên liệu, năng lượng đầu vào tăng. 
+ Là đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh với địa bàn hoạt động trãi dài từ Huế đến Quảng 

Ngãi có ảnh hướng rất lớn đến việc quản lý thống nhất, điều hành tập trung.  
+ Đội ngũ cán bộ nòng cốt, cán bộ kỹ thuật, CMNV phần lớn còn trẻ, năng động nhưng 

còn thiếu kinh nghiệm nên có hạn chế nhất định trong việc thực thi nhiệm vụ được giao. 
+ Do đặc thù ngành nghề nên công tác dự báo, lường trước những khó khăn, vướng mắc 

có thể phát sinh trong quá trình thực hiện còn hạn chế; việc lập kế hoạch và đôn đốc, 
kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện chưa triệt để dẫn đến phải xử lý, khắc phục hậu 
quả ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình công tác đã xây dựng. 

+ Một số công trình vướng thủ tục từ phía Chủ đầu tư làm ảnh hưởng tiến độ thi công, 
công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và thu hồi vốn như công trình Bệnh viện C, 
Viễn Thông Đà Nẵng, Ngân hàng ngoại thương Đà Nẵng.... 

+ Trong bối cảnh chung như vậy Công ty đã có nhiều nỗ lực cố gắng của cán bộ lãnh đạo 
và đội ngũ công nhân lao động trong Công ty, đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trong 
lao động, sản xuất, thị trường được giữ vững và mở rộng đã góp phần ổn định tình hình 
và duy trì sản xuất phát triển, đảm bảo việc làm và đời sống cho công nhân lao động, 
tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả như sau 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
%TH/KH 

Tỷ lệ 
tăng 

trưởng 

1 Giá trị sản lượng  tỷ đồng 500,00 519,00 103,80 136,58 

2 Tổng doanh thu tỷ đồng 430,00 423,00 98,37 134,54 

3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 18,00 15,12 84,00 136,46 

4 Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 4,20 3,57 85,00 101,42 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
%TH/KH 

Tỷ lệ 
tăng 

trưởng 

5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hưu % 28,00 28,87 103,11 126,35 

6 Đầu tư tỷ đồng 60,00 55,60 92,67 642,77 

7 Nộp ngân sách tỷ đồng 25,00 20,00 80,00 133,33 

8 Lao động và thu nhập        

 Lao động sử dụng bình quân người 2.000 2.000 100,00 111,11 

 Thu nhập bình quân (người/tháng) tr.đồng 3,30 3,34 101,21 111,33 

9 Tỷ suất cổ tức % 15 15 100,00 100,00 

2.2 Đánh giá cụ thể từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
- Công tác quản lý điều hành 

+ Tuân thủ và tổ chức triệt để các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị Công ty cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ của 
Ban điều hành đã tạo nên hiệu quả lớn trong công tác quản lý, điều hành Công ty. 

+ Ban hành, sửa đổi bổ sung lại một số quy chế, quy định của Công ty để cho phù hợp với 
tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty. 

+ Tính tự giác, ý thức trách nhiệm cao và niềm tin của CBCNV vào sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tạo nên một tập thể đoàn kết, thống nhất trong 
việc thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2010. 

- Công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng và đào tạo 
+ Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2010 và địa bàn hoạt động, Công ty đã tiến hành sắp 

xếp lực lượng lao động từ Công ty đến từng đơn vị trực thuộc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 
phù hợp với nhiệm vụ SXKD. 

+ Năm 2010, Công ty đã tuyển dụng được 78 CBCNV. Trong đó: Đã tuyển dụng 53 cán bộ 
quản lý, kỹ thuật; 25 công nhân kỹ thuật, huy động/bổ sung hơn 850 lao động phổ thông 
tại các khu vực để phục vụ thi công, sản xuất đáp ứng được yêu cầu sản xuất – thi 
công. Bên cạnh đó đã cử 286 CBCNV tham dự các khóa đào tạo CMNV, kỹ năng quản 
lý, bồi dưỡng theo chuyên đề,... với kinh phí 290,14 triệu đồng. 

+ Định kỳ hàng quý/06 tháng tổ chức đánh giá cán bộ để lựa chọn cán bộ tiêu biểu, tổ 
chức gặp gỡ động viên và khen thưởng kịp thời. 

- Công tác sản xuất 
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám đốc phụ trách theo từng lĩnh vực, khu 

vực đã phát huy được vai trò kiểm tra, kiểm soát trong công tác quản lý kỹ thuật, chất 
lượng, tiến độ và công tác an toàn vệ sinh lao động. 

+ 100% công trình trúng thầu đều được lập dự toán thi công phù hợp theo tính chất của 
mỗi công trình, dự án để làm cơ sở giao khoán cho các đơn vị triển khai thực hiện. 

+ Rà soát, sắp xếp và hình thành rõ ràng bộ phận kỹ thuật hiện trường và bộ phận làm 
công tác hồ sơ của mỗi đơn vị; làm rõ trách nhiệm các bộ phận để đôn đốc thực hiện 
nhằm tổ chức thi công tốt, hoàn chỉnh hồ sơ kịp thời phục vụ công tác thu hồi vốn các 
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dự án, công trình. 
+ Hoàn chỉnh cơ chế giao khoán các sản phẩm vật liệu xây dựng và áp dụng đúc rút kinh 

nghiệm để hoàn thiện giao khoán chính thức đến giá thành sản phẩm tạo sự chủ động 
cho các đơn vị. 

- Công tác tài chính kế toán  
+ Các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua, riêng chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện là 15,12 tỷ đồng/18,00 tỷ đồng, đạt 
84% (tăng trưởng so với năm 2009 là 36%), nguyên nhân không đạt, do: 
ü Giá cả vật tư, thiết bị đầu vào không ổn định theo chiều hướng bất lợi, dẫn đến chi 

phí đầu vào tăng. 
ü Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng đến cuối năm 

mới thực hiện được, Công ty phải sử dụng các nguồn vốn vay ngắn hạn để bổ sung 
nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án làm 
chi phí lãi vay tăng cao. 

ü Dự án đầu tư trạm bê tông thương phẩm đến cuối tháng 9/2010 mới đưa vào hoạt 
động, do đó doanh thu, lợi nhuận không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

+ Ban hành Quy chế quản lý tài chính, hướng dẫn thực hiện nhằm hoàn chỉnh các quy 
trình đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả quản lý cao từ công ty đến các đơn vị.  

+ Chấp hành nghiêm luật thuế hiện hành, nộp ngân sách đầy đủ, đúng thời gian quy định. 
Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế tại các đơn vị hạch toán kịp thời. 

+ Tổ chức thành công phát hành tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng theo đúng 
quy định nhằm phục vụ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. 

+ Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động doanh nghiệp theo đúng quy định 
của Công ty niêm yết. 

+ Định kỳ hàng quý thực hiện kiểm tra, kiểm soát về công tác quản lý kinh tế, tài chính tại 
các đơn vị hạch toán trực thuộc nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sai phạm về 
chính sách, chế độ, hiệu quả kinh tế trong công tác quản lý, điều hành. 

- Công tác đầu tư và quản lý thiết bị 
+ Dự án Khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc: Hoàn chỉnh tục các thủ tục đầu 

tư và giá trị đầu tư năm 2010: 26,17 tỷ đồng. 
+ Dự án Nhà nước nam Hội An: Triển khai công tác chuẩn bị (khảo sát địa hình, lập dự 

án,....) theo kế hoạch và tiếp tục thực hiện trong năm 2011. 
+ Dự án Trạm trộn bê tông Vinaconex 25 tại Đà Nẵng: Hoàn thành các thủ tục đầu tư đưa 

dự án vào khai thác từ tháng 09/2010 với tổng giá trị thực hiện: 19,44 tỷ đồng. 
+ Đầu tư máy móc thiết bị: Giá trị đầu tư năm 2010: 9,75 tỷ đồng. 
+ Công tác quản lý thiết bị 

• Duy trì và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên thiết bị theo 
đúng quy trình vận hành, chế độ bảo dưỡng. 

• Bố trí, điều chuyển thiết bị thi công kịp thời theo yêu cầu công việc, đảm bảo cân đối 
giữa các công trường cũng như hiệu quả kinh tế, đảm bảo không để thất thoát, hạn 
chế tình trạng thiết bị tồn kho. 

• Thiết bị nâng hạ phục vụ thi công nhà cao tầng được khai thác một cách triệt để và 
hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. 
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- Công tác đoàn thể 
+ Tham mưu cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tham gia các chương trình xã hội, 

từ thiện do trung ương, địa phương phát động và tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống 
tương thân tương ái của Công ty Vinaconex 25 suốt hơn 25 năm qua. 

+ Tổ chức hội thao quy mô toàn Công ty, có tham dự của các đơn vị thành viên Tổng công 
ty tại khu vực Miền Trung &Tây Nguyên nhân ĐHĐCĐ 2010; tổ chức gặp mặt các ngày 
lễ lớn trong năm; tổ chức cho 82 CBCNV có thành tích xuất sắc đi tham quan, du lịch 
trong nước. 

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 
Bằng sự tính toán, bàn bạc một cách cụ thể, khoa học trên từng lĩnh vực hoạt động, đặc thù 

vùng miền, tận dụng những thuận lợi và có lường trước những yếu tố bất lợi, khó khăn phát sinh 
trong năm 2011, tập thể Ban điều hành, cán bộ chủ chốt Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD 
năm 2011 với chỉ tiêu kinh tế và các nhóm giải pháp thực hiện, như sau:  

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Thực 
hiện năm 

2010 
Kế hoạch 

2011 
Tỷ lệ tăng 
trưởng % 

1 Giá trị tổng sản lượng tỷ đồng 519,00 750,00 144,51 

2 Tổng doanh thu tỷ đồng 423,00 680,00 160,76 

3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 15,12 25,00 165,34 

4 Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 3,57 3,68 102,98 

5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH % 28,87 33,25 115,17 

6 Đầu tư  tỷ đồng 55,60 186,00 334,53 

7 Nộp ngân sách tỷ đồng 20,00 25,00 125,00 

8 Lao động và thu nhập        
 - Lao động bình quân Người 2.000 2.500 125,00 

 - Thu nhập bình quân (người/tháng) Tr. đồng 3,340 3,840 115,11 

9 Kinh phí đào tạo Tr. đồng 290,14 1.665,00 573,86% 

10 Cổ tức dự kiến chia cổ đông % 15% 15% 100,00 

4. Một số giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 
4.1 Giải pháp về thương hiệu, thị trường 

 Để đảm bảo mục tiêu xây dựng hình ảnh, thương hiệu Vinaconex 25 là doanh nghiệp xây 
dựng hàng đầu tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Ban điều hành tập trung chỉ đạo 
thực hiện một số biện pháp cụ thể: 
+ Về hoạt động xây lắp – đầu tư: 

• Tổ chức thi công tốt các công trình, dự án đang và sẽ thi công; 
• Chủ động đầu tư hoặc tính toán liên doanh, liên kết với các đơn vị có năng lực về 

thiết bị công nghẹ mới để ứng dụng vào thi công các công trình có tính chất phức tạp, 
qui mô lớn; 

• Tăng cường công tác pháp chế tạo hành lang pháp lý hỗ trợ việc xây dựng, bảo vệ và 
phát triển thương hiệu Công ty; 
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• Thực hiện tốt công tác nhận dạng thương hiệu tại tất cả các công trình, dự án của 
Công ty; 

• Tham gia các hoạt động xã hội, bảo trợ các sự kiện. Tăng cường thiết lập các mối 
quan hệ với các ngành trung ương, địa phương; 

+ Về hoạt động vật liệu xây dựng: 
• Sản xuất bê tông thương phẩm: Tiếp cận cho được ít nhất một công trình có quy mô 

lớn hoặc công trình mang tính quảng bá thương hiệu tại Đà Nẵng (trừ dự án của 
Tổng Công ty); chuẩn bị phương án tiếp cận các dự án: đường cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi; 

• Mỏ đá Vinaconex 25: Khẩn trương làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên 
quan để gia hạn thời gian hoạt động của Mỏ đá. 

4.2 Giải pháp về cơ cấu tổ chức và phát triển doanh nghiệp 
- Cơ cấu lại bộ máy quản lý Công ty theo lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty 

tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; tuân thủ các chủ trương của Tổng công ty trong 
việc chia sẻ, hỗ trợ các đơn vị tại khu vực, cụ thể: 
+ Phối hợp cùng Văn phòng đại diện Tổng công ty tại Đà Nẵng thống nhất với các đơn vị 

thành viên tại khu vực để thỏa thuận những giải pháp, biện pháp về thị phần nhằm 
khẳng định, phát triển thương hiệu VINACONEX nói chung và các đơn vị thành viên tại 
khu vực nói riêng; 

+ Hỗ trợ nguồn lực (nhân sự, việc làm, năng lực đấu thầu các dự án công trình...), tạo 
điều kiện liên doanh, liên kết để hỗ trợ, giúp các đơn vị; 

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị nội bộ, cơ chế quản lý, các quy chế, quy định,.... cho 
các đơn vị; 

+ Thường xuyên phối hợp tổ chức gặp gỡ, giao lưu thông qua các sự kiện lớn trong năm 
để giữ mối quan hệ đoàn kết, gần gũi để chia sẽ, hỗ trợ cùng nhau phát triển. 

- Cơ cấu, củng cố lại các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo hướng giảm đầu mối 
quản lý, tập trung nguồn lực xây dựng thành các đơn vị mũi nhọn theo tính chất ngành 
nghề, địa bàn hoạt động của Công ty. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý của Công ty thông qua việc hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế, 
quy định đảm bảo phân cấp mạnh cho các phòng ban, đơn vị tạo sự đồng nhất trong chỉ 
đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý điều hành; nghiên cứu ứng dụng 
các công nghệ tiên tiến về thi công nhà cao tầng để áp dụng vào SXKD của Công ty nhằm 
giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính cạnh tranh. 

- Tìm kiếm công việc làm: Phân công cụ thể cho các thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng 
các Phòng ban, đơn vị tham gia tiếp cận thông tin, chuẩn bị tốt hồ sơ và đấu thầu các dự 
án, công trình đảm bảo đến 31/12/2011 công trình chuyển tiếp sang năm 2012 có giá trị 
hợp đồng trên 500 tỷ đồng. 

4.3. Giải pháp về quản lý điều hành 
a. Củng cố, nâng cao năng lực của Ban điều hành 
- Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành hợp lý, rõ ràng, cụ thể 

để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. 
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành và các quy định đảm bảo phân 

quyền, phân cấp mạnh tạo cơ chế tự chủ, linh hoạt xử lý thực thi nhiệm vụ trong phạm vi 
quy chế, quy định của Công ty để các thành viên chủ động thực hiện. 
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- Sắp xếp, bố trí các thành viên Ban điều hành tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý, lý luận 
chính trị, ngoại ngữ,... để nâng cao năng lực quản lý điều hành. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính phối hợp của các thành viên Ban điều hành, thực hiện 
chế độ thông tin kịp thời đảm bảo công tác quản lý điều hành “Tập trung - Thống nhất – 
Cụ thể - Quyết liệt”. 

- Định kỳ/đột xuất họp Ban điều hành đánh giá, kiểm tra, rà soát kế hoạch, chương trình 
công tác để giải quyết kịp thời những tồn tại, phát sinh và triển khai kế hoạch kỳ kế tiếp 
đảm bảo thực thi tốt kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các 
quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. 

b. Nâng cao chất lượng làm việc và vai trò tham mưu của các phòng ban 
- Xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban theo chức năng hoạt động; ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của các Phòng ban; hoàn thiện quy trình làm việc theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2008 giải quyết triệt để những hạn chế, bất cập trong hệ thống quản trị nội về quy 
trình làm việc cũng như mối quan hệ hỗ trợ, phối kết hợp với đơn vị sản xuất. 

- Giao kế hoạch, chương trình công tác định kỳ/đột xuất theo tháng/quý rõ ràng cho Phòng 
ban để thực thi tạo sự chủ động, độc lập về chuyên môn nghiệp theo chức năng để nâng 
cao vai trò tham mưu, đồng thời Lãnh đạo phụ trách kiểm tra, giám sát thường xuyên để 
chỉ đạo xử lý những vướng mắc, tồn tại. 

- Sắp xếp, lựa chọn bố trí cán bộ đảm bảo tinh gọn, làm việc chuyên môn hóa để nâng cao 
chất lượng làm việc, hiệu quả quản lý. 

- Cử cán bộ thuộc các Phòng ban chức năng tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, 
kỹ năng công tác, CMNV, ngoại ngữ,... để nâng cao chất lượng làm việc. 

c. Củng cố, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc 
- Các đơn vị xây lắp 

+ Sắp xếp tổ chức, tăng cường lực lượng - thiết bị để xây dựng 04 đơn vị chủ lực tại các 
khu vực hoạt động của Công ty (01 đơn vị tại khu vực Huế; 02 đơn vị tại khu vực Đà 
Nẵng; 01 đơn vị tại khu vực Quảng Nam); lựa chọn cán bộ đủ năng lực giao nhiệm vụ 
các vị trí chủ chốt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đảm bảo quản lý hiệu quả; 
tăng cường mối quan hệ với các Chủ đầu tư, đối tác khách hàng và tổ chức tốt nhiệm 
vụ, chiếm lĩnh thị trường, phát triển thương hiệu Công ty. 

+ Củng cố hoạt động các đơn vị còn lại phù hợp theo năng lực của mỗi đơn vị; chỉ đạo, 
kiểm tra, kiểm soát các hoạt động theo quy định của Công ty. 

- Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng 
+ Xí nghiệp bê tông thương phẩm: Củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện quy trình sản xuất, 

định biên nhân sự và hoàn chỉnh cơ chế quản lý để tổ chức SXKD. 
+ Mỏ đá Vinaconex 25: Đẩy mạnh mối quan hệ trong việc gia hạn hợp đồng khai thác, cơ 

cấu lại bộ máy nhân sự phù hợp theo yêu câuù nhiệm vụ SXKD. 
- Đối với các đơn vị thành viên  

+ Công ty cổ phần Meico: Giao nhiệm vụ cho đơn vị hoạt động kinh doanh vật tư và thi 
công hạ tầng và Công ty kiểm tra kiểm soát thông qua người đại diện quản lý phần vốn 
và hệ thống quy chế quy định nội bộ. 

- Hoạt động các đơn vị sản xuất 
- Hoạt động xây lắp: 
+ Lựa chọn những dự án, công trình có nguồn vốn rõ ràng và có hiệu quả để tham gia đấu 

thầu. 
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+ Trước khi triển khai thi công: Căn cứ Hồ sơ trúng thầu, đơn vị được giao thi công phải 
lập dự toán thi công nội bộ trình duyệt trước khi thực hiện; Ban điều hành chịu trách 
nhiệm chỉ đạo xác định rõ nguồn vốn, tiến độ các dự án, công trình để phê duyệt kế 
hoạch thi công phù hợp. 

+ Đối với các công trình trọng điểm: Căn cứ quy mô, khối lượng và điều kiện thi công, 
Công ty sẽ xem xét thành lập Ban điều hành thi công hoặc giao cho các Phó Giám đốc 
Công ty trực tiếp chỉ đạo điều hành thi công công trình. Trong đó, yêu cầu định biên rõ 
các bộ phận chỉ đạo, giám sát, thực hiện về các mặt: kỹ thuật – vật tư – hồ sơ – an toàn 
vệ sinh lao động đảm bảo thi công đúng theo hồ sơ trúng thầu và quy định nội bộ Công 
ty. 

+ Trước ngày 30 hàng tháng, đơn vị thi công chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thi công 
trong tháng để Phòng Kỹ thuật thi công kiểm soát khối lượng, Phòng Tài chính kế hoạch 
kiểm soát chi phí, các thủ tục tài chính liên quan làm cơ sở tạm ứng, thanh toán đồng 
thời báo cáo kế hoạch thi công tháng tiếp theo cho Phó Giám đốc phụ trách, Phòng Kỹ 
thuật thi công, Phòng Tài chính kế hoạch theo dõi đốn đốc thực hiện. 

+ Thông qua họp giao ban định kỳ hàng tháng, Giám đốc Công ty xem xét xử lý những vi 
phạm đối với các cá nhân, tập thể vi phạm quy chế, quy định của Công ty. 

+ Áp dụng những biện pháp thi công tiên tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thi công để 
giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công trình. 

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện của các Phó Giám 
đốc phụ trách và các Phòng chức năng về quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn vệ 
sinh lao động, vệ sinh môi trường, cụ thể: 
• Kiên quyết khắc phục những tồn tại trong thi công, chấm dứt tình trạng thi công dây 

dưa kéo dài, tình trạng thi công khi không có sự thoả thuận với Chủ đầu tư về biện 
pháp thi công, khối lượng phát sinh. 

• Tăng cường việc đôn đốc nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng nhanh gọn 
đối với các công trình xây lắp đã hoàn thành và nghiệm thu giai đoạn đối với các 
công trình đang thi công cũng như hoàn tất hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công 
trình, coi đây là khâu then chốt cho quá trình thu hồi vốn của đơn vị. 

• Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo hộ lao động tại các đơn vị, 
đặc biệt là công tác kiểm tra hiện trường. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị để 
học tập và đúc kết rút ra kinh nghiệm. 

• Tiếp tục xây dựng các biện pháp an toàn thi công cho từng hạng mục công việc cụ 
thể. Nghiêm cấm triển khai thi công khi chưa có biện pháp an toàn trong thi công. 
Đảm bảo 100% các hạng mục công trình khi triển khai thi công đều được lập biện 
pháp tổ chức thi công, trong đó thể hiện rõ biện pháp bảo đảm an toàn cho người và 
máy móc thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

• Tăng cường kiểm tra sát hạch công tác an toàn lao động cho tất cả cán bộ công 
nhân viên của các đơn vị. 

• Trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống cháy nổ, bảo hộ cho người lao động. 
- Hoạt động sản xuất Vật liệu xây dựng  
+ Hoàn chỉnh định mức chi phí nội bộ cho các loại sản phẩm đảm bảo hiệu quả sản xuất, 

cạnh tranh trên thị trường và làm cơ sở giao khoán cho các đơn vị chủ động tổ chức 
thực hiện. 

+ Nghiên cứu, phát triển các loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và cải tiến sản 
xuất nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. 
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- Hoạt động đơn vị thành viên 
+ Trước ngày 30/12 hàng năm, Giám đốc Công ty con có trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế tiếp 
cho Công ty mẹ thông qua theo đúng quy định nội bộ; Công ty mẹ thông qua người đại 
diện quản lý phần vốn góp tại đơn vị thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh 
doanh và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã thông qua. 

+ Điều động, tăng cường nguồn nhân lực nhất là các vị trí chủ chốt cho đơn vị; hỗ trợ 
năng lực để đơn vị huy động nguồn vốn đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu 
quả cao. 

+ Hỗ trợ đơn vị hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, quy chế, quy định và các nguồn lực 
khác để củng cố đơn vị có đủ năng lực cạnh tranh theo ngành nghề. 

4.4 Giải pháp về công tác kế hoạch, tài chính kế toán, chứng khoán. 
- Công tác Kế hoạch: 

+ Xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn, 
đặc biệt kế hoạch chi phí và hiệu quả cho các đơn vị trực thuộc, cụ thể: 
• Giao kế hoạch tổng thể cho các đơn vị để các đơn vị xây dựng phương án tổ chức 

sản xuất cũng như định biên nhân sự phù hợp trình Giám đốc Công ty phê duyệt để 
triển khai thực hiện. 

• Trên kế hoạch tổng thể triển khai thành kế hoạch chi tiết theo tháng/quý. Định kỳ 
hàng tháng/quý, Giám đốc Công ty chủ trì họp giao ban (Ban điều hành, Thủ trưởng 
các Phòng ban, đơn vị) để đánh giá kết quả thực hiện, triển khai công tác kế hoạch 
tháng/quý đến và giải quyết các vướng mắc, tồn tại.  

• Hàng tháng, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị 
về các chỉ tiêu thực hiện trong tháng, phân tích những việc chưa làm được để khắc 
phục trong tháng tiếp theo; hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị các chỉ tiêu tổng 
hợp, phân tích nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt và đề xuất các biện pháp khắc 
phục. 

+ Phối hợp cùng các Ban chức năng của Tổng công ty làm việc với Chủ đầu tư giải quyết 
về các vướng mắc kinh tế trong thanh toán các dự án, công trình tham gia dự thầu với 
năng lực Tổng Công ty đảm bảo thi công, thanh toán đúng kế hoạch đề ra. 

+ Tổ chức theo dõi các hợp đồng kinh tế sát sao và chặt chẽ phục vụ tốt cho công tác điều 
hành và thanh quyết toán hợp đồng. 

+ Tổ chức xây dựng, rà soát điều chỉnh định mức, đơn giá nội bộ kịp thời phù hợp với thực 
tế phục vụ công tác giao khoán. 

- Công tác Tài chính: 
+ Giám đốc Công ty căn cứ thông báo nguồn vốn của các công trình chuyển tiếp – công 

trình trúng thầu mới, một phần vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay tín dụng hợp lý để lập 
kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. 

+ Mở rộng mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác khách hàng trong việc 
cung cấp nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị. 

+ Lập kế hoạch, kiểm soát cân đối tài chính các nguồn thu chi để giảm bớt dư nợ ngân 
hàng, tăng hiệu quả cho Công ty, đảm bảo mức dư nợ theo tỷ lệ: 

• Nợ ngân hàng/doanh thu thực hiện: 
ü 06 tháng đầu năm không quá 25%/doanh thu thực hiện; 
ü Đến 31/12: dưới 13%/doanh thu thực hiện. 
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• Công nợ phải thu đến 31/12/2011 dưới 20%/doanh thu thực hiện. 
+ Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm giải quyết kịp thời kế hoạch tài 

chính của các đơn vị lập hàng tháng trong kế hoạch tài chính tổng thể đã phê duyệt. 
+ Tiên lượng để quản lý các rủi ro tiềm ẩn đối với các công trình lớn, trọng điểm; rà soát lại 

các hồ sơ tài chính, xem xét lại khả năng quản lý của một số đơn vị để điều chỉnh kịp 
thời; xem xét biến động giá cả thị trường, chính sách, chủ trương ảnh hưởng đến hiệu 
quả tài chính Công ty. 

+ Kiểm tra định kỳ theo quý nhằm khớp nối số liệu kỹ thuật, tài chính để đánh giá chính 
xác hiệu quả tài chính từng đơn vị, từng công trình, dự án trong toàn Công ty. Giải quyết 
triệt để các sai phạm về tài chính nâng cao ý thức hơn trong công tác quản lý cho Lãnh 
đạo Công ty, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị. 

+ Đánh giá, phân loại những tồn tại về tài chính để có biện pháp giải quyết kịp thời. 
- Về công tác Kế toán – tín dụng – chứng khoán: 

+ Kiện toàn bộ máy Kế toán toàn Công ty nhằm đảm bảo công tác quản lý tài chính kế 
toán có khoa học, chất lượng và hiệu quả. Đảm bảo khả năng xử lý số liệu phục vụ công 
tác quản lý điều hành và công bố thông tin kịp thời. 

+  Hoàn thành thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu đã phát hành tăng vốn điều lệ. 
+ Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán của Công ty theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 
+ Xây dựng định biên tất cả các khoản chi phí như quỹ lương, chi phí văn phòng, chi phí 

quan hệ giao dịch, chi phí đào tạo, thưởng...theo giá trị, tỷ lệ để luôn kiểm soát tương 
ứng với giá trị thực hiện. 

+ Đẩy mạnh công tác quan hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để thực hiện các hợp 
đồng vay vốn, bảo lãnh,... theo kế hoạch để phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

+ Chấp hành nghiêm chỉnh luật thuế hiện hành, triển khai thực hiện luật thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. 

+ Công bố thông tin, báo cáo kịp thời về các thông tin liên quan đến Công ty theo quy định 
của nhà nước áp dụng cho Công ty niêm yết. 

4.5 Giải pháp về công tác xây dựng lực lượng lao động 
- Rà soát lực lượng từng phòng ban, đơn vị, xem xét đánh giá tổng thể toàn Công ty để định 

biên lại nguồn nhân lực đảm bảo sắp xếp đúng người, đúng việc. 
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động sát với thực tế để có thể bổ sung, bố trí nguồn 

nhân lực hợp lý cho các Phòng ban, đơn vị. 
- Tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị công ty triển khai công tác quy hoạch cán bộ 

(Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng/phó các Phòng ban, đơn vị) để lựa chọn nguồn 
cán bộ kế cận. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp cho từng đối 
tượng, có tổng kết đánh giá hiệu quả trong công tác đào tạo. 

- Theo dõi, cập nhật liên tục quá trình công tác của nhân viên, kịp thời động viên hỗ trợ. 
Thường xuyên sàng lọc nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên. 

- Nghiên cứu, xây dựng phương án thành lập các đội nhân công, phương án thu hút lao 
động bằng chính sách đãi ngộ xứng đáng về vật chất cũng như tinh thần. 
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4.6 Giải pháp về công tác thi đua khen thưởng 
- Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cho từng đối tượng để đánh giá - khen thưởng kịp thời, hợp 

lý. 
- Có nhiều hình thức khen thưởng nhằm khuyến khích người lao động và thực sự có động 

lực cho sự phát triển chung trong Công ty. 
 

4.7 Giải pháp về Văn hóa doanh nghiệp 
- Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến văn hóa doanh 

nghiệp phù hợp thời gian, đối tượng để có hiệu quả cao. 
4.8 Giải pháp hoạt động đoàn thể 

- Tăng cường hoạt động các tổ chức đoàn thể trong công ty: Đoàn thanh niên, Công đoàn,.. 
cũng như hoạt động tại các Phòng ban, các BCHCT, các Đội xây dựng, Nhà máy và các 
Phó giám đốc Công ty phụ trách để phối hợp thực hiện phát động các phòng trào đoàn thể 
được triển khai đồng bộ tạo nên sức mạnh tập thể trong toàn Công ty. 
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VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂMT OÁN 
1. Đơn vị Kiểm toán độc lập 

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 
- Trụ sở : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội – Việt Nam; Điện thoại: 04.38241990; Fax: 

04.38253973. 
- Kiểm toán viên chính: Vũ xuân Biển - Chứng chỉ kiểm toán viên số 0743/KTV 
- Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các 

Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại 
ngày 31/12/2010 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ 
trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế 
toán Việt Nam hiện hành. 

2. Ý kiến của Ban kiểm soát 
2.1 Lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 
- Báo cáo tài chính năm 2010 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 

hiện hành. 
- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và 

Kiểm toán (AASC) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty 
niêm yết. 

- Ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính 
năm 2010 đã phản ánh một cách trung thực hợp lý tình hình tài chính tại ngày 
31/12/2010, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2010, phù hợp 
với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

2.2 Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010 
a. Các chỉ tiêu phân tích tài chính 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2010 Năm 2009 

1. Cơ cấu tài sản 
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

 
% 
% 

 
12,8 
87,2 

 
15 
85 

2. Cơ cầu vốn 
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 

 
% 
% 

 
81,2 
18,7 

 
78 
22 

3. Khả năng thanh toán 
- Khả năng thanh toán nhanh 
- Khả năng thanh toán hiện hành 

 
Lần 
Lần 

 
0,10 

1,1 

 
0,07 
1,09 

4. Tỷ suất sinh lời 
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu 

 
% 
% 
 

 
3,6 

28,87 

 
3,5 

23,00 
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b. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010 
- Tổng tài sản (tương ứng với nguồn vốn) tại ngày 31/12/2010 của công ty là 411,5 tỷ đồng 

tăng 60,55% so với cùng thời điểm năm 2009 (257 tỷ đồng).   
- Tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn là 18,7%. Hoạt động của Công ty vẫn phụ 

thuộc nhiều vào vốn vay và các nguồn lực bên ngoài Công ty.  
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2010 là 58,6 tỷ đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền 

33,4 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 91,8 tỷ đồng tại cùng thời điểm thì 
khoản vay ngắn hạn là hợp lý. 

- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2010 là 7.439 triệu đồng khoản vay này nhằm phục 
vụ cho công tác đầu tư mua sắm tài sản mới (Trạm trộn bê tông, cần cẩu tháp, xe vận tải). 

- Số phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2010 là 184,5 tỷ đồng (bằng 43,9% doanh thu 
năm 2010) là khá lớn (đến thời điểm hiện nay các chủ đầu tư thanh toán thêm 105 tỷ đồng 
nên thực tế tỷ lệ nợ phải thu trên doanh thu  18,9%). Công ty cần chủ động và tích cực 
trong công tác thu hồi nợ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Công ty không trích 
dự phòng nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2010. 

VIII. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CON 
Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I 
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I 
Tên viết tắt: MEICO 
Trụ sở chính: 592 Núi Thành- Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: 05113.3621544 
Fax: 05113.3621544 
Email: Meico@vnn.vn 
Tỷ lệ sở hữu:  92,7% vốn điều lệ tương ứng với 463.500 cổ phần 
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PHÓ GIÁM ĐỐC/ PHÓ TGĐ 
PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ 

PHÓ GIÁM ĐỐC/ PHÓ TGĐ 
PHỤ TRÁCH XÂY LẮP 

PHÓ GĐỐC/ PHÓ TGĐ PHỤ 
TRÁCH TÀI CHÍNH/KTT 

PHÓ GIÁM ĐỐC/ PHÓ TGĐ 
PHỤ TRÁCH SX VLXD 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC/ 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

CÁC BQL DỰ ÁN CÁC BĐH DỰ ÁN 

 
KHỐI XÂY LẮP 
CÁC KHU VỰC 

CÁC ĐƠN VỊ 
THÀNH VIÊN CÁC CHI NHÁNH 

VĂN PHÒNG               
ĐẠI DIỆN KHỐI SX VLXD

PHÒNG                                   
ĐẤU THẦU & QLDA 

PHÒNG 
 KỸ THUẬT THI CÔNG 

PHÒNG 
 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH  

IX. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
1. Sơ đồ tổ chức Công ty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Số lượng cán bộ nhân viên: 

- Tổng số CBCNV đến 31/12/2010: 2.000 người (lao động nữ: 120 người). 
Trong đó: 

• Trình độ đại học  :    170 người. 
• Trình độ cao đẳng, trung cấp :    101 người. 
• Trình độ sơ cấp, CNKT, LĐPT: 1.729 người. 
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X. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
 

Tên cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25 
Mã cổ phiếu VCC 
Mệnh giá 10.000 đồng 
Số lượng cổ phiếu 6.000.000 cổ phiếu 
Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 
Nơi niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
Ngày giao dịch đầu tiên 05/02/2009 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 08/03/2011: 
Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ nắm giữ 

Cổ đông trong nước 5.996.550 99,94%
Cổ đông nước ngoài 3.450 0,06%
Cộng 6.000.000 100,00%

Cổ đông tổ chức 3.104.531 51,7%
Cổ đông cá nhân 2.895.469 48,3%
Cộng 6.000.000 100,00%

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế 
toán trưởng tại ngày 08/03/2011: 

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ  

Vương Công San Chủ tịch HĐQT 106.079 1,77% 
Hoàng Hợp Thương Ủy viên HĐQT    6.500 0,11% 
Trịnh Văn Thật Ủy viên HĐQT   99.810 1,66% 
Nguyễn Xuân Nhàn Ủy viên HĐQT   29.735 0,49% 
Phạm Bá Trung Ủy viên HĐQT  24.200 0,40% 
Đặng Thanh Huấn Trưởng BKS  12.500 0,21% 
Bùi Phước Hùng Ủy viên BKS  19.700 0,33% 
Từ Trung An Ủy viên BKS   7.047 0,12% 
Nguyễn Văn Trung P. Giám đốc  18.500 0,31% 
Nguyễn Thanh Hải Kế Toán Trưởng 21.830 0,36% 

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 04 năm 2011 
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
(đã ký) 

TRỊNH VĂN THẬT 


