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1. Các sự kiện quan trọng 
v Năm 1984 

Ngày 13/04/1984, Công ty xây lắp số 3 – Quảng Nam Đà Nẵng, tiền thân 
của Công ty cổ phần VINACONEX 25 được thành lập. 

v Năm 2002 
Ngày 21/11/2002, Công ty được tiếp nhận làm doanh nghiệp thành viên 
của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX 
và đổi tên thành Công ty xây lắp VINACONEX 25. 

v  Năm 2005 
Ngày 27/12/2004, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức 
Công ty cổ phần, với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303370094 
đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng 
Nam cấp. 

v Năm 2009 
Ngày 05/02/2009, Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25 (mã chứng 
khoán VCC) chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

v Các danh hiệu và giải thưởng lớn: 
- Huân chương lao động hạng III năm 1999 
- Huân chương lao động hạng II năm 2003 
- Huân chương lao động hạng I năm 2008 
- Cờ thi đua xuất sắc của chính phủ năm 2008 
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ xây dựng năm 2004 - 2011 
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2. Quá trình phát triển 
2.1. 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; 
- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ; 
- Bốc xếp hàng hóa và dịch vụ kho bãi; 
- Dịch vụ phòng chống mối mọt; 
2.2. Tình hình hoạt động 
- Ngay sau khi thành lập tháng 04/1998, Công ty xây lắp số 3 tiền thân của 

Công ty cổ phần Vinaconex 25 hoạt động chính là nhận thầu xây lắp các 
công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình phục vụ nông nghiệp 
thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. 

- Sau khi sáp nhập vào Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt 
Nam – VINACONEX, Công ty vẫn hoạt động chính trong lĩnh vực Xây lắp - 
Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng và Đầu tư bất động sản. Trong đó: 

• Hoạt động xây lắp là hoạt động sản xuất chủ yếu của Công ty với 
nhiều công trình quy mô lớn, địa bàn hoạt động tại nhiều tỉnh thành 
như: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế…. 
Vinaconex 25 đã trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu có uy 
tín tại khu vực miền Trung.  
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• Nhằm đáp ứng một phần nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng của các 
công trình, dự án mà Công ty thực hiện cũng như cung cấp cho các 
khách hàng tại khu vực, Công ty đã đầu tư phát triển hoạt động sản 
xuất nguyên vật liệu, như: Dây chuyền nghiền sàng sản xuất các loại 
đá xay (đá 1x2, 4x6, 2x4, đá mi, đá cấp phối đá hộc,…) đặt tại Núi 
Thành Quảng Nam và Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại 
Tp.Đà Nẵng. 

• Hoạt động đầu tư: Công ty đầu tư và đang khai thác dự án Khu đô thị 
số 3 Điện Nam – Điện Ngọc. Dự án nằm kế khu du lịch Non Nước và 
làng Đại học Đà Nẵng, cách Phố cổ Hội An 10km và cách biển Đông 
3km, nên Khu đô thị số 3 là một địa điểm dân cư rất lý tưởng. Hơn 
nữa, sự phát triển không gian đô thị của TP.Đà Nẵng về phía Nam là 
một điều tất yếu khách quan, sẽ góp phần mang đến sự phồn vinh 
vượt trội cho Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
kiểm toán phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế 
toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam. Năm 
2011 Công ty đạt doanh thu thuần: 702.645.184.794 đồng và lợi nhuận 
sau thuế đạt 13.343.143.806 đồng. 

3. Định hướng phát triển 
3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 
- Thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành, tăng cường tiết kiệm, tăng 

hiệu quả sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty ổn định, bền vững. 
- Xây dựng, phát triển lực lượng người lao động thành đội ngũ chuyên 

nghiệp đảm bảo khả năng chiếm lĩnh thị trường xây lắp tại Miền Trung và 
nhà đầu tư có uy tín. 

- Củng cố và xây dựng nguồn lực, thương hiệu Vinaconex 25 đủ năng lực 
và điều kiện là nhà thầu lựa chọn công trình, dự án. 

3.2. Chiến lược phát tiển trung và dài hạn 
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. 
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1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 
Các chỉ tiêu kinh tế năm 2011 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được 
Đại hội cổ đông thông qua, riêng chỉ tiêu về công tác đầu tư đạt 89 tỷ/186 tỷ 
đạt 47,85% so với kế hoạch (tăng trưởng so với năm 2010 là 119.07%), 
nguyên nhân không đạt do: kế hoạch thu tiền từ dự án không đạt so với kế 
hoạch đề ra nên Công ty giãn tiến độ đầu tư vào dự án;  chỉ tiêu lợi nhuận đã 
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được chấp thuận điều chỉnh từ 25 tỷ 
đồng xuống 18 tỷ đồng, nguyên nhân không đạt, do: 
- Giá cả vật tư, thiết bị đầu vào không ổn định theo hướng bất lợi, dẫn đến chi 

phí đầu vào tăng. 
- Sử dụng nguồn vốn tín dụng với lãi suất tăng cao làm cho chi phí lãi vay tăng 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty đã đạt được: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ TH/KH Tăng trưởng 
so năm 2010 

1 Giá trị sản lượng tỷ đồng 750,00 770,00 102,67% 148,36%
2 Doanh thu tỷ đồng 680,00 707,00 103,97% 167,14%

3 Lợi nhuận trước 
thuế tỷ đồng 18,00 18,01 100,06% 119,07%

4 Tỷ suất LN/DT % 2,65 2,55 96,23% 71,43%
5 Tỷ suất LN/Vốn CSH % 20.33 20.35 100,10
6 Đầu tư tỷ đồng 186,00 89,00 47,85% 119,07%
7 Nộp ngân sách tỷ đồng 25,00 29,60 118,40% 113,85%
8 Lao động và thu nhập 

 Lao động bình 
quân người 2.500 2.100 84% 105,00%

 
Thu nhập bình 
quân 
(người/tháng) 

triệu 
đồng 3,84 3,9 101,56% 116,77%

9 Tỷ suất cổ tức % 15 18 120% 120,0%
   

2. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 
2.1. Các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2012 

Với phương châm: Nhanh hơn - Kỷ luật hơn - Chủ động hơn, năm 2012 
Công ty xác định: Tiếp tục ổn định tăng trưởng - Củng cố nội lực. Trong 
đó, Công ty tập trung những hoạt động chính sau: 

- Tăng cường công tác quan hệ đối ngoại tích cực tìm kiếm, các công trình, 
dự án có nguồn vốn thuận lợi. 

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tái cấu trúc: Xây dựng các đơn vị xây lắp tại các 
khu vực thành những đơn vị chủ lực để trở thành Nhà thầu chuyên 
nghiệp, tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công những công trình có qui 
mô và giá trị lớn, yêu cầu công nghệ cao; đặc biệt nhanh chóng xây dựng 
lực lượng cán bộ và các giải pháp để phát triển vào phân khúc Quản trị dự 
án xây lắp công trình, đồng thời tiếp cận công trình tư nhân, nước ngoài, 
đảm bảo đến 2015 phân khúc này chiếm 60% tỷ trọng xây lắp; 
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- Chủ động nắm bắt thị trường, biết tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn 
thách thức, không bỏ mất cơ hội để đưa ra giải pháp, không để ách tắc, trì 
trệ, gây cản trở cho hoạt động SXKD. 

- Tăng cường việc kiểm tra giám sát việc tuân thủ kỷ luật lao động trong 
điều hành – giao nhiệm vụ để nâng cao năng suất và chất lượng công việc 
bằng cách xây dựng tác phong làm việc có tính kỹ cương, ứng xử chuẩn 
mực, chuyên nghiệp, công bằng, minh bạch, làm đúng, đầy đủ theo Qui 
chế nội bộ. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương châm: Nói 
được, phải làm được, luôn giữ đúng cam kết với tập thể, cá nhân trong 
Công ty, với đối tác, khách hàng.  

- Hình thành cơ chế phân cấp phân quyền rõ ràng ở mọi cấp; xây dựng tinh 
thần làm việc tập thể - cá nhân tự giác, chủ động tìm kiếm, nắm bắt cơ 
hội, đề xuất công việc, tránh tình trạng thụ động, chờ giao việc, phân công 
mới thực hiện; chủ động dự báo những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn để có giải 
pháp đối phó; chủ động trong lập kế hoạch và đưa ra giải pháp thực hiện, 
đánh giá, rút kinh nghiệm. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình làm việc theo tổ, nhóm: Lựa chọn những 
cá nhân phù hợp, hiểu biết lẫn nhau để phân công cùng thực hiện nhiệm 
vụ, tạo mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. 

- Về Tài chính: Tính toán cân đối sử dụng dòng tiền cho SXKD hiệu quả 
nhất. Đảm bảo mức dư nợ đến 31/12/2012 luôn thấp hơn vốn Chủ sở hữu 
và không vượt quá 13%/doanh thu. Tiếp tục duy trì công tác kiểm toán nội 
bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo hệ thống tài chính của Công ty lành mạnh, 
minh bạch. 

- Về xây lắp: Không chạy theo sản lượng hay số lượng công trình. Chỉ tham 
gia đấu thầu và nhận thầu thi công những công trình có nguồn vốn thuận 
lợi. Tập trung đấu thầu những công trình có qui mô lớn (từ 100 tỷ đồng trở 
lên) hoặc dưới 100 tỷ nhưng có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao. 

- Công tác đầu tư: Đầu tư bất động sản dự án Điện Nam - Điện Ngọc: Phải 
đảm bảo giá trị thu hồi vốn đạt trên 200% so với giá trị đầu tư trong năm. 

- Công tác SXKD VLXD:  
§ Phát triển Công ty Meico đảm bảo hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ chính: Thi 

công các công trình hạ tầng, giao thông; kinh doanh vật liệu xây dựng 
(làm đầu mối, nhà cung cấp các loại vật liệu chính cho nội bộ Công ty 
Vinaconex 25 và cung ứng bên ngoài theo giá cả cạnh tranh); xây dựng 
lực lượng đủ khả năng đảm nhận công tác thi công hoàn thiện cho các 
công trình do Công ty Vinaconex 25 nhận thầu. 

§ Bê tông và Đá xây dựng: Xác định lại chi phí sản xuất, định mức tiêu 
hao theo hướng tiết kiệm tối đa; loại bỏ những lãng phí, bất hợp lý 
trong quá trình sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ thiết bị, máy 
móc; không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất 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.  
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- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động; 
thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội trên tinh thần 
tiết kiệm - ý nghĩa thiết thực. 

Các chỉ tiêu chính cho năm 2012 như sau: 

Chỉ tiêu 
 

ĐVT 
Thực hiện 
năm 2011 

Kế hoạch 
năm 2012 

Tăng trưởng 
so với năm 

2011 

Sản lượng tỷ đồng 770,00 810,00 105,19% 

Doanh thu tỷ đồng 707,00 720,00 101,84% 

Lợi nhuận tỷ đồng 18,00 20,50 113,89% 

Nộp thuế tỷ đồng 29,60 31,00 104,73% 

Cổ tức % 18 16 ÷ 18   
2.2. Các giải pháp – biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2012 

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. Công ty tập 
trung thực hiện một số biện pháp cụ thể: 

a) Về thương hiệu, thị trường 
- 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 nghệ 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; 

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý tạo sự đồng bộ và 
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; 

- Đầu tư, sửa chữa đảm bảo đồng bộ hóa thiết bị máy móc nâng cao năng 
suất sản xuất và chất lượng sản phẩm; 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ kinh doanh, 
thị trường để giữ uy tín, phát triển thương hiệu; 

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, tiếp cận các dự án, công trình 
trọng điểm cung cấp sản phẩm chiếm lĩnh thị trường; 

- Áp dụng “Văn hóa doanh nghiệp Vinaconex” đồng thời duy trì, phát triển 
nhận thức chung về tính “Cần cù – Tự giác” làm văn hóa chủ đạo tại 
Vinaconex 25; 

- Kết hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị, tư 
tưởng định kỳ tạo thành phong trào truyền thống doanh nghiệp. 
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b) Về cơ cấu tổ chức, 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. 

- Rà soát, chuẩn hóa hệ thống quản lý nội bộ đảm bảo ngắn, dễ thực hiện 
và đi sâu vào việc phân quyền, phân cấp mạnh cho các cá nhân, tổ chức 
tạo sự chủ động, phát huy sáng tạo, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của 
các tổ chức, cá nhân. 

- 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. 

c) Về quản lý điều hành 
- Chỉ đạo, điều hành tuân thủ nghiêm các hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo Hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty đồng thời bám sát vào 
phương châm hoạt động năm 2012 để triển khai nhiệm vụ theo phân 
công, ủy quyền. 

- Trao đổi, bàn bạc để tận dụng trí tuệ tập thể, phát huy tính sáng tạo và 
nâng cao  tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi được 
phân công, ủy quyền; duy trì thường xuyên chế độ thông tin trao đổi, báo 
cáo và bắt buộc phải có chương trình công tác định kỳ 
tuần/tháng/quý/năm. 

- Sắp xếp, bố trí các thành viên Ban điều hành tham gia bồi dưỡng kiến 
thức quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ,... và tổ chức tọa đàm nội bộ về 
các chuyên đề để trao đổi đúc rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý 
điều hành. 

- Phê duyệt định hướng phát triển và giám sát, kiểm soát thông qua người 
đại diện quản lý phần vốn và hệ thống quy chế phân cấp trong các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty con. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến các chính sách vĩ mô, thị trường đồng 
thời phân tích cơ hội, đánh giá hiệu quả đầu tư để quyết định đầu tư, khai 
thác các dự án phù hợp theo từng giai đoạn, thời kỳ. 

- Trang bị hạ tầng thiết bị và hoàn thiện các quy trình ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chế độ báo cáo, xử lý thông 
tin nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn Công ty. 

d) Về công tác tiết kiệm, chống lãng phí 
- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước; chương trình hành động của 

Tổng Công ty về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí với 

các giải pháp, biện pháp và hệ thống tiêu chí được định mức cụ thể, rõ 
ràng. 

- Tổ chức phổ biến, giáo dục thông qua lồng ghép các chương trình sinh 
hoạt định kỳ cho tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty hiểu, nâng 
cao ý thức và thực hiện. 
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- Giao các chỉ tiêu cụ thể cho thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng Phòng 
ban, đơn vị bằng văn bản, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 và xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật. 

e) Về công tác kế hoạch, tài chính kế toán 
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, tăng nhanh quay vòng vốn, giảm số dư 

nợ ngân hàng, giảm lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  
- Duy trì thường xuyên mối quan hệ với các các ngân hàng truyền thống, 

đảm bảo nguồn vốn vay phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư dự 
án. 

- Đối với lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng kế hoạch 
dòng tiền từng tháng/quý/năm để giám sát, triển khai thực hiện, đánh giá 
xác định nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Đặc biệt 
chú trọng các biện pháp thu hồi vốn đảm bảo chỉ tiêu thu - quay vòng vốn 
đã đề ra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, sử dụng vốn hợp lý. 

- Đối với dự án đầu tư, xây dựng phương án huy động vốn cho từng dự án 
đầu tư và theo dõi diến biến của thị trường tài chính tiền tệ để xác định thời 
điểm thực hiện, phương án huy động vốn có hiệu quả. Tách bạch dòng tiền 
dự án với dòng tiền sản xuất kinh doanh. 

f) Về nhân sự, đào tạo - phát triển lực lượng 
- Định biên lại nhân sự các Phòng ban, đơn vị phù hợp theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao và yêu cầu nhiệm vụ SXKD năm 2012.  Trong đó, 
thực hiện chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty 
tại Miền Trung và Tây Nguyên, lấy Công ty Cổ phầnVinaconex 25 làm 
nòng cốt; chương trình hành động năm 2012 của Tổng công ty; định 
hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2011 – 2015 và thực trạng đội ngũ 
cán bộ tại Công ty, Công ty chủ trương: “Tinh lọc lực lượng lao động trong 
năm 2012, xây dựng và phát triển lực lượng người lao động thành đội ngũ 
chuyên nghiệp, đủ năng lực và điều kiện là nhà thầu lựa chọn công trình, 
dự án”. 

- Triển khai công tác quy hoạch để lựa chọn nguồn cán bộ kế cận; cương 
quyết đưa ra khỏi danh sách quy hoạch đối với cán bộ chủ chốt không 
đảm bảo tiêu chí theo quy định Công ty. 

- Triển khai mô hình làm việc theo nhóm, dự án để phát huy khả năng, sở 
trường của cán bộ tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Qua đó, 
tập trung đánh giá năng lực, trách nhiệm của tổ trưởng, nhóm trưởng để 
lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch, khen thưởng phù hợp. 

- Ban hành hệ thống tiêu chí chức danh, mô tả công việc các chức danh 
trong Công ty. Phân cấp cho Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị đề xuất 
tuyển chọn nhân sự cho đơn vị theo hệ thống tiêu chí quy định của Công 
ty. 

- 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. Trong đó, ngoài các khóa đào tạo chuyên sâu, tập huấn, bồi dưỡng 
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kiến thức, kỹ năng còn tổ chức đào tạo tại chỗ thông qua tổ chức tọa đàm 
theo từng chuyên đề, đối tượng, khu vực và thông qua giao việc, hướng 
dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. 

- Triển khai đề án phát triển lực lượng lao động trực tiếp; tiếp tục nghiên cứu 
điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế đảm bảo thu hút lực lượng lao 
động trực tiếp nhất là công nhân đã qua đào tạo và có tay nghề cao. 

g) Về thi đua khen thưởng – kỷ luật 
- Kết hợp với các chương trình của Trung ương, địa phương để phát động 

những phong trào thi đua sản xuất, an toàn lao động,.... và triển khai thực 
hiện đồng bộ. 

- Xây dựng lộ trình xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong Công ty.  

- Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tốt Quy chế kỷ luật lao động và 
xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm. 

h) Về hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể 
- Tập trung nâng cao chất lượng Đảng viên và các chi bộ trực thuộc. Xây 

dựng tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng Đảng viên và các Chi bộ trực 
thuộc song song với đánh giá chất lượng cán bộ hàng quý. 

- Tổ chức lại các Chi bộ và phân công hợp lý trong Đảng ủy để theo dõi, kiểm 
tra hoạt động các Chi bộ trực thuộc; đổi mới các hình thức sinh hoạt và giáo 
dục chính trị tư tưởng. 

- Tổ chức mạng lưới công đoàn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
Công ty; củng cố, nâng cao chất lượng lượng các công đoàn bộ phận. 

- Xây dựng chương trình hành động cụ thể lồng ghép với chính quyền triển 
khai đồng bộ các hoạt động. Trong đó phải thực hiện bằng được chương 
trình sinh hoạt nội bộ có tính thường xuyên để giáo dục chính trị, tư tưởng, 
văn hóa và các chủ trương, chính sách Công ty đến từng người lao động để 
mọi người cùng nhau “Biết - Hiểu và Hành động”. 

- Tham gia tích cực các hoạt động tại các địa bàn hoạt động của Công ty; 
dành phần lớn Quỹ phúc lợi để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 
người lao động. 

-  Tổ chức duy trì các hoạt động truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong 
năm. 

Với mục tiêu, phương châm hoạt động năm 2012 và các giải pháp, biện pháp đã  
xây dựng Công ty Cổ phần Vinaconex 25 quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn 
thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và làm tiền đề phát triển cho 
những năm tiếp theo. 
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Năm 2011, Công ty đã có được những mặt thuận lợi cụ thể như sau : 
- 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. 

- Ngay từ Quý III/2010, Công ty đã chuẩn bị đấu thầu và trúng thầu các 
công trình  chuyển tiếp sang năm 2011 với giá trị lớn, tạo sự chủ động 
trong bố trí sử dụng các nguồn lực liên tục, hiệu quả. 

- 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 sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

- Hệ thống các quy chế nội bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn Công ty 
và triển khai áp dụng từng bước đi vào nề nếp. 

- 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. 

- 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. 

Bên cạnh đó Công ty cũng gặp không ít khó khăn: 
- Ngay từ đầu năm theo các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung 
ương, Nghị quyết 11/2011/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ 
yếu tập trung kiềm chế lạm phát,  ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an 
sinh xã hội như cắt giảm đầu tư công, giảm vốn đầu tư xây dựng các 
công trình, dẫn đến Doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm. 
Một số công trình đã ký hợp đồng xây lắp nhưng phải dừng lại do cắt 
vốn hoặc phải thi công cầm chừng vì cấp chuyển vốn nhỏ giọt; giá cả 
nguyên nhiên vật liệu tăng, lãi suất vốn vay ngân hàng liên tục biến 
động tăng,… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

- Vướng mắc thủ tục xây dựng cơ bản từ phía Chủ đầu tư một số công 
trình đã ảnh hưởng tiến độ thi công, công tác hoàn thiện hồ sơ thanh 
quyết toán và thu hồi vốn. 

- 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. 
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- Các công trình thi công trải dài từ Huế đến Quảng Ngãi, Văn phòng 
làm việc của các phòng ban chức năng bị phân tán ở Đà Nẵng và 
Quảng Nam làm ảnh hướng rất lớn đến việc quản lý thống nhất, điều 
hành tập trung. 

- Đội ngũ cán bộ nòng cốt, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ 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; một số cán bộ chủ chốt 
năng lực chưa đảm bảo nên chỉ đạo thực hiện công việc còn lúng túng, 
thái độ làm việc chưa nghiêm túc ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Trong bối cảnh chung như vậy, Tập thể Lãnh đạo – Cán bộ công nhân 
viên Công ty nổ lực phấn đấu, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao 
động, sản xuất và đã đạt được kết quả cụ thể như sau : 

1. Tình hình tài chính 
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu Đvt Năm trước 
(2010) 

Năm nay 
(2011) 

1. Khả năng sinh lời    

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 3,60 2,56

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 2,72 1.90

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản  % 3,68 4,14
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 2,78 3,07
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 14,84 15,07
2. Khả năng thanh toán    
Khả năng thanh toán hiện hành 
(Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả) 

Lần 1,23 1,26

Khả năng thanh toán ngắn hạn 
Tài sản lưu động/Tổng nợ ngắn hạn 

Lần 1,10 1,05

Khả năng thanh toán nhanh 
((Tài sản lưu động-HTK)/Tổng nợ ngắn hạn) 

Lần 0,75 0,70

 
 
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 :  

Đơn vị tính: VN đồng 
TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

Tài sản ngắn hạn 356.108.738.142 Nợ phải trả  346.554.492.718

Tài sản dài hạn 78.966.647.407 Nguồn vốn CSH 88.520.892.831

Giá trị sổ sách 435.075.385.549   435.075.385.549
 
- Những thay đổi về vốn cổ đông:   Không 
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- Cơ cấu vốn tại thời điểm 31/12/2011: 

 
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 30.060.000.000 

51% 

2 Các cổ đông còn lại 2.940.000 CP 29.400.000.000 49% 
 
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 
 + Cổ phiếu thường:    6.000.000 cổ phiếu 
 + Cổ phiếu ưu đãi:    Không 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:    

+ Cổ phiếu thường:    6.000.000 cổ phiếu 
 + Cổ phiếu ưu đãi:    Không 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện Tăng 
trưởng  

1 Giá trị sản lượng Đồng 770.000.000.000 148,36% 

2 Kết quả kinh doanh    

 a. Tổng doanh thu Đồng 707.145.455.000 167,16% 

 + Doanh thu SXKD chính Đồng 702.645.184.794 

 + Doanh thu HĐTC Đồng 1.034.114.279 

 + Doanh thu khác Đồng 3.466.155.927 

 b. Tổng chi phí SXKD Đồng 689.127.240.433 

 + Giá vốn hàng bán Đồng 643.900.057.592 

 + Chi phí HĐTC Đồng 15.657.410.328 

 + Chi phí bán hàng Đồng 5.636.722.080 

 + Chi phí QLDN Đồng 21.220.123.221 

 + Chi phí khác Đồng 2.712.927.212  

 c. Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 18.018.214.567 119,12% 

 d. Thuế TNDN Đồng 4.675.070.761 

 e. Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 13.343.143.806 116,73% 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     17 
 

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được 
a. 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. 

- Tính tự giác, ý thức trách nhiệm và niềm tin của cán bộ công nhân 
viên 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 sản xuất kinh doanh năm 2011. 

b. Công tác tổ chức, nhân sự - quy chế 
- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 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 sản xuất kinh doanh. 

- 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; tiến 
hành rà soát, đánh giá bổ sung cán bộ có năng lực đưa vào diện quy 
hoạch cán bộ kế cận và cương quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với 
cán bộ không đủ năng lực, tiêu chuẩn.  

- Đã xây dựng mới, sửa đổi ban hành áp dụng một số quy chế, quy định: 
Điều lệ Công ty; quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, 
Ban điều hành, các Phòng ban chức năng; quy chế thi đua khen 
thưởng; quy chế tiền lương, tiền thưởng; quy chế kỷ luật lao động; quy 
chế quản lý và phân cấp trách nhiệm trong công tác bảo hộ lao động – 
phòng chống cháy nổ; quy chế quản lý thiết, xe máy; quy chế văn thư 
lưu trữ; quy định về đánh giá chất lượng cán bộ định kỳ. 

c. Công tác sản xuất 
- Rà soát thường xuyên nguồn vốn các công trình đang thi công để có 

những biện pháp, giải pháp về hồ sơ, thi công hiện trường phù hợp, 
kịp thời. Đối với công trình không đảm bảo nguồn vốn hoặc nguồn vốn 
không rõ ràng chủ động giản tiến độ, kể cả dừng thi công để hạn chế 
thiệt hại. 

- 100% công trình trúng thầu được lập dự toán thi công kịp thời, phù 
hợp theo tính chất của mỗi công trình và ký kết hợp đồng giao khoán 
nội bộ theo mẫu mới thể hiện tính minh bạch, rõ ràng, phân định được 
trách nhiệm của đơn vị, Công ty, Chỉ huy trưởng, các Phòng chức 
năng và Ban điều hành. 

- Chấn chỉnh kịp thời các quy trình quản lý, quy định trong lĩnh vực xây 
lắp và việc triển khai thực hiện tại các đơn vị, công trình đã đi vào nề 
nếp. 

- Thực hiện tốt công tác định biên nhân sự tại các đơn vị và làm rõ trách 
nhiệm cá nhân, 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 tại các đơn 
vị xây lắp. 
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- Tổ chức giám sát, kiểm tra, phân tích hiệu quả các công trình định kỳ để 
có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời, hạn chế tối thiểu các phát sinh tồn tại. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ thiết bị, để phân loại đề xuất 
thanh lý, sửa chữa, đầu tư mới các thiết bị nhằm tăng năng lực sản 
xuất của hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện quy trình sản xuất, định biên nhân sự, 
hoàn chỉnh cơ chế quản lý đảm bảo hoạt động sản xuất vật liệu ổn định. 

d. Công tác tài chính kế toán 
- Quản lý tài chính theo Quy chế quản lý tài chính, các quy định 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. 

- Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động doanh nghiệp 
theo đúng quy định. 

- 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. 

e. Công tác đầu tư và quản lý thiết bị 
- Thực hiện đầu tư vào dự án Khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam Điện 

Ngọc và dự án Tòa nhà CT1 - Cụm nhà ở hỗn hợp tại lô B3 thuộc khu đô 
thị Nam cầu Trần Thị Lý – Tp. Đà Nẵng. 

- Đầu tư chiều sâu: Mua sắm các trang thiết bị phục vụ thi công công trình 
và nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm,. 

- Đầu tư tài chính: Đầu tư tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Meico; đầu tư 
góp vốn vào Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng, Công ty cổ 
phần Vinaconex Dung Quất. 

- Công tác quản lý thiết bị:  
v Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên thiết bị 

theo đúng quy trình vận hành, chế độ bảo dưỡng. 
v 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. 

v 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. 

f. Công tác Đảng, đoàn thể 
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các tổ chức Đảng, Đoàn thể 
đã thực hiện tốt trong việc phối kết hợp để giáo dục chính trị, tư tưởng; 
phổ biến các chủ trương, chính sách; công tác quy hoạch cán bộ; tổ chức 
các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động và trách nhiệm xã hội. 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     20 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     21 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     22 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     23 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     24 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     25 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     26 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     27 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     28 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     29 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     30 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     31 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     32 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     33 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     34 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     35 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     36 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     37 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     38 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     39 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     40 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     41 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     42 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     43 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     44 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     45 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     46 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     47 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     48 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     49 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     50 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     51 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     52 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     53 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     54 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     55 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     56 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     57 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     58 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     59 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     60 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     61 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     62 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     63 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     64 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     65 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     66 
 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     67 
 

 
 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
VÀ BÁO CÁO ĐÃ KIỂM TOÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     69 
 

ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
- Trụ sở : Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa – 

Hà Nội – Việt Nam . 
- Kiểm toán viên chính: Lã Toàn Thắng- Chứng chỉ kiểm toán viên số 

0771/KTV 
- Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính kèm 

theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, 
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng 
như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên 
quan tại Việt Nam. 

Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT 
- Báo cáo tài chính năm 2011 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 Deloitte Việt Nam 

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. 
Các Báo cáo tài chính năm 2011 đã phản ánh một cách trung thực, hợp 
lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2011, kết quả hoạt động kinh doanh 
và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2011, phù hợp với chuẩn mực chế độ 
kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. 
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CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
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1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần, vốn góp của Công ty Cổ 
phần Vinaconex 25:  
Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng 
Việt Nam Tỷ lệ sở hữu:  51% vốn điều lệ tương ứng với 
30.600.000.000 đồng  

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 nắm giữ: 
Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng 

M.E.I 
Tỷ lệ sở hữu:  96% vốn điều lệ tương ứng với 8.111.363.636 đồng 

3. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan: 
Tên công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Dung Quất 
Tỷ lệ sở hữu:  0.5% vốn điều lệ tương ứng với 250.000.000 đồng 
Tên công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng 
Tỷ lệ sở hữu:  10% vốn điều lệ tương ứng với 5.000.000.000 đồng 

4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên 
quan: 

- Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I: Hoạt 
động chính trong lĩnh vực kinh doanh sắt, thép, vật liệu xây dựng, xây 
dựng công trình giao thông, dân dụng, san lấp mặt bằng. 
Doanh thu thuần:      104.027  triệu đồng 
Lợi nhuận trước thuế:              1.070  triệu đồng   

- Công ty Cổ phần Vinaconex Dung Quất: Hoạt động chính trong lĩnh 
vực khai thác xử lý và cung cấp nước, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, 
sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai. 
Doanh thu thuần:        30.150  triệu đồng 
Lợi nhuận trước thuế:              7.098  triệu đồng 

- Công ty Cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng: Hoạt động chính 
trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ bê tông dự 
ứng lực tiền chế do mới thành lập năm 2011 nên tuy có phát sinh 
doanh thu nhưng lợi nhuận chưa cao. 
Doanh thu thuần:        29.241 triệu  đồng 
Lợi nhuận sau thuế:                   292 triệu đồng 
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1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 
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                  Quan hệ chức năng                                  
                                



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
   

 

Báo cáo thường niên 2011                     74 
 

 
2.  Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 
     Thành viên Hội đồng quản trị:  

1. Ông Vương Công San  - Chủ tịch 
2. Ông Hoàng Hợp Thương  - Ủy viên  
3. Ông Trịnh Văn Thật   - Ủy viên 
4. Ông Phạm Bá Trung  - Ủy viên 
5. Ông Nguyễn Xuân Nhàn  - Ủy viên  

     Thành viên Ban Kiểm soát: 
1. Ông Đặng Thanh Huấn   - Trưởng Ban 
2. Ông Từ Trung An    - Ủy viên 
3. Ông Bùi Phước Hùng   - Ủy viên 

     Ban Giám đốc và kế toán trưởng  
1. Trịnh Văn Thật    - Giám đốc 
2. Phạm Bá Trung    - Phó Giám đốc 
3. Nguyễn văn Trung   - Phó Giám đốc 
4. Nguyễn Xuân Nhàn   - Phó Giám đốc 
5. Nguyễn Thanh Hải    - Kế toán trưởng 
 

1. ÔNG: VƯƠNG CÔNG SAN - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Họ và tên: VƯƠNG CÔNG SAN 

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1954 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Sơn Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình 

Địa chỉ thường trú:  124/1 Quang Trung - Đà Nẵng 

Trình  độ văn hóa: 10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng 

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội  đồng Quản trị 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 106.079 cổ phần 
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2. ÔNG HOÀNG HỢP THƯƠNG- Ủy viên Hội đồng quản trị 
Họ và tên: HOÀNG HỢP THƯƠNG 

Ngày tháng năm sinh: 28/07/1955 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Bảo Yên – Thanh Thủy – Phú Thọ 

Địa chỉ thường trú: Số 6, ngõ 2, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Trình  độ văn hóa: 10/10 

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

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội  đồng Quản trị 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 6.500 cổ phần 

 
3. ÔNG TRỊNH VĂN THẬT - Ủy viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên: TRỊNH VĂN THẬT 

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1957 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Hà Hồi – Thường Tín – Hà Tây 

Địa chỉ thường trú: 177B – đường Huỳnh Thúc Kháng- Tam Kỳ 
- Quảng Nam 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội  đồng Quản trị  
Giám đốc Công ty 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 99.810 cổ phần 
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4. ÔNG PHẠM BÁ TRUNG - Ủy viên Hội đồng quản trị 
Họ và tên: PHẠM BÁ TRUNG 

Ngày tháng năm sinh: 30/09/1969 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Thủy Dương – Hương Thủy – Thừa Thiên 
Huế 

Địa chỉ thường trú: 63B – Hải Hồ - Thành phố Đà Nẵng 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội  đồng Quản trị 
Phó Giám đốc Công ty 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 24.200 cổ phần 

 
5. ÔNG NGUYỄN XUÂN NHÀN - Ủy viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN NHÀN 

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1963 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Thôn 2- Quế Xuân- Quế Sơn - Quảng Nam 

Địa chỉ thường trú: Khối phố 6 – Phường An Sơn – Thành phố 
Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:                        Cử nhân Luật 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội  đồng Quản trị 
Phó Giám đốc Công ty 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 48.435 cổ phần 
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6. ÔNG ĐẶNG THANH HUẤN- Trưởng Ban kiểm soát 

Họ và tên: ĐẶNG THANH HUẤN 

Ngày tháng năm sinh: 20/04/1964 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Tân Việt – Bình Giang – Hải Dương 

Địa chỉ thường trú: C12, TT Hành chính Quốc gia, Yên Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính – Tín 
dụng 

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 12.500 cổ phần 

 
7. ÔNG BÙI PHƯỚC HÙNG - Ủy viên Ban kiểm soát 

Họ và tên: BÙI PHƯỚC HÙNG 

Ngày tháng năm sinh: 21/10/1975 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Tam Xuân II – Núi Thành – Quảng Nam 

Địa chỉ thường trú: Khối phố Hồng Lư- phường Hòa Hương – 
Tam Kỳ - Quảng Nam 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Kế toán 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban kiểm soát 
Trưởng phòng Tổ chức hành chính 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 19.700 cổ phần 
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8. ÔNG TỪ TRUNG AN - Ủy viên Ban kiểm soát 

Họ và tên: TỪ TRUNG AN 

Ngày tháng năm sinh: 05/04/1981 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Hòa Cường – Hải Châu – Đà Nẵng 

Địa chỉ thường trú: Tổ 21 khối Tuyên Sơn, phường Hòa 
Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban kiểm soát 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 7.047 cổ phần 

 
9. ÔNG NGUYỄN VĂN TRUNG – Phó Giám đốc  

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRUNG 

Ngày tháng năm sinh: 01/03/1976 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán: Trường Xuân – Tam Kỳ - Quảng Nam 

Địa chỉ thường trú: Tổ 7 - Trường Xuân – Tam Kỳ - Quảng 
Nam 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 68.500 cổ phần 
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10. ÔNG NGUYỄN THANH HẢI – Kế toán trưởng 

Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI 
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1958 
Nơi sinh: Bình Đào – Thăng Bình – Quảng Nam 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc Kinh 
Quê quán: Bình Đào – Thăng Bình – Quảng Nam 

Địa chỉ thường trú: Khối phố 4 – phường An Mỹ - Tam Kỳ - 
Quảng Nam 

Trình  độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Kế toán 

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng 
Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch 

Cổ phần sở hữu cá nhân: 21.830 cổ phần 
 
3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Không 
4. Quyền lợi của Ban giám đốc: 

- Tiền lương Ban Giám đốc nhận trong năm 2011:   1.221  
triệu đồng.  

- Tiền thưởng đã chi cho Ban giám đốc :         310 triệu 
đồng 

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 
Số lượng cán bộ, công nhân viên của Công ty tại thời điểm 
31/12/2011 là 482 người. Trong đó: 

+ Đại học:       188 người 
+ Cao đẳng:         36 người 
+ Trung cấp:         80 người 
+ Lao động có tay nghề:    178 người 

 Người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước; được 
trang bị đồng phục làm việc, khám sức khỏe định kỳ, đi tham quan học tập; 
hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, sinh hoạt Đảng; được hưởng các 
chế độ lương, thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Công ty, thu 
nhập bình quân người lao đông là 3,9 triệu đồng/ người/ tháng. 
Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, 
Kế toán trưởng: không 
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1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 
Thành viên Hội đồng quản trị:  
1. Ông Vương Công San  - Chủ tịch - Không tham gia điều 
hành 
2. Ông Hoàng Hợp Thương - Ủy viên   - Không tham gia điều hành 
3. Ông Trịnh Văn Thật   - Ủy viên 
4. Ông Phạm Bá Trung  - Ủy viên 
5. Ông Nguyễn Xuân Nhàn - Ủy viên  
Thành viên Ban Kiểm soát: 
1. Ông Đặng Thanh Huấn  - Trưởng Ban - Không tham gia điều 
hành 
2. Ông Từ Trung An   - Ủy viên  - Không tham gia điều hành 
3. Ông Bùi Phước Hùng   - Ủy viên 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
 Trong năm 2011 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 34 lần trong đó có 8 

cuộc họp trực tiếp. 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 Hội đồng quản trị. 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:  
- Thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2011; 
- Thông qua chủ trương ký kết lại hợp đồng lao động giữa Hội đồng quản 

trị với Ban điều hành, giữa Giám đốc Công ty với lãnh đạo các phòng 
ban trên cơ sở phân định rõ nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi 
của từng cá nhân; 

- Quyết định tham gia góp vốn và cử nhân sự đại diện phần vốn của Công 
ty vào Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng; 

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và tái cấu trúc Công ty cổ phần 
Meico; 

- Thông qua quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế 
hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh; 

- Thông qua định hướng phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 
- 2015; 

- Phê duyệt các thủ tục đầu tư các hạng mục dự án Khu đô thị mới Điện 
Nam, Điện Ngọc; 

- Thông qua chủ trương đầu tư tòa nhà CT1 thuộc Dự án khu đô thị Nam 
cầu Trần Thị Lý;   

- Phê duyệt các thủ tục đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng 
lực sản xuất kinh doanh: cẩu tháp, vận thăng lồng, trạm trộn bê tông, mỏ 
đá VINACONEX 25, xe ô tô con phục vụ công tác; 

- 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: phê duyệt ban hành 16 Qui chế 
quản trị nội bộ; 
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- Hội đồng Quản trị 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 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
3. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
 Trong năm 2011, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự 

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 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh 
doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2011, 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 2011. 

- 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 2011 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. 

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm 
soát 

TT Chức danh Số 
lượng 

Mức thù 
lao/tháng 

Thời 
gian 

(tháng) 
Thành tiền 

1 Chủ tịch 
HĐQT 1 2.500.000 12 30.000.000 

2. Ủy viên HĐQT 4 2.000.000 12 96.000.000 

3. Trưởng BKS 1 2.000.000 12 24.000.000 

4. Ủy viên BKS 2 1.000.000 12 24.000.000 

 Cộng    174.000.000 
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5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng: 

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ  

Vương Công San Chủ tịch HĐQT 106.079 1,77% 

Trịnh Văn Thật Ủy viên HĐQT 99.810 1,66% 

Hoàng Hợp Thương Ủy viên HĐQT 6.500 0,11% 

Nguyễn Xuân Nhàn Ủy viên HĐQT 48.435 0,81% 

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 68.500 1,14% 

Hoàng Hợp Thương Ủy viên HĐQT 6.500 0,11% 

Nguyễn Thanh Hải Kế Toán Trưởng 21.830 0,36% 
Trong năm , Phó giám đốc Nguyễn Xuân Nhàn đã mua thêm 18.700 cổ phiếu 
tăng tỷ lệ năm giữ từ 0,5% lên 0,81%. Phó giám đốc Nguyễn Văn Trung đã 
mua thêm 50.000 cổ phiếu tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0,31% lên 1,14%. 
6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 
- Cơ cấu cổ đông: 

Cổ đông Số lượng  
cổ đông 

Số lượng  
cổ phần 

Tỷ lệ  
nắm giữ 

Cổ đông trong nước 827 5.999.450 99,99%
Cổ đông nước ngoài 3 550 0,01%
Cộng 830 6.000.000 100,00%
Cổ đông tổ chức 12 3.060.581 51,01%
Cổ đông cá nhân 818 2.939.419 48,99%
Cộng 830 6.000.000 100,00%
- Cổ đông lớn 

Tên cổ đông Địa chỉ  
liên lạc 

Số ĐKKD/ 
CMND 

Cổ phần  
nắm giữ 

Tỷ lệ  
nắm giữ 

Tổng Công ty Cổ phần 
Xuất Nhập khẩu và Xây 
dựng Việt Nam 

34 Láng Hạ- 
Đống Đa – 

Hà Nội 

0100105616 3.060.000 51% 
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Trên đây là báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinaconex 
25, trong đó nêu rõ toàn bộ thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định về  
báo cáo thường niên tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./. 
 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2012 
 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 
 

 


