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Đại lộ Thăng Long 

Dự án Splendora 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

Dự án Cầu Thủ Thiêm 2 

Khu đô thị Splendora 
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Kính thưa Quý cổ đông. 

Năm 2012 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, tác động tiêu 

cực đến nền kinh tế đã hội nhập và độ mở lớn như nền kinh tế nước ta. Trong 

nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát là cần thiết nhưng 

hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; 

doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn, thị trường bất động sản tiếp 

tục trầm lắng đã ảnh hưởng bất lợi tới sự phát triển của Tổng công ty. Nhưng 

bằng sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty cổ 

phần VINACONEX đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì lợi nhuận trong 

các hoạt động kinh doanh cốt lõi (xây dựng, bất động sản), thu xếp tài chính để 

thanh toán đầy đủ gốc và lãi trái phiếu VINACONEX đúng hạn, từng bước thực 

hiện các giải pháp ổn định tình hình tài chính, tích tụ nguồn lực, phục vụ cho giai 

đoạn phát triển mới. 

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Tổng công ty tiếp tục khẳng định 

thương hiệu, uy tín trên thị trường thông qua việc hoàn thành hoặc triển khai 

đúng tiến một số dự án lớn như khu nhà ở hỗn hợp N05 (Hà Nội), giai đoạn 1 

khu đô thị Splendora (Hà Nội), dự án Trung tâm thương mai và căn hộ cao cấp 

chợ Mơ (Hà Nội). Ngoài các dự án nhà ở thương mại, các dự án nhà ở xã hội do 

Tổng công ty làm nhà đầu tư hoặc tham gia thi công như dự án nhà ở công nhân 

Kim Chung (Hà Nội), nhà ở xã hội Nại Hiên Đông – Phong Bắc (Đà Nẵng), 

KTX sinh viên ĐHQG (TP. Hồ Chí Minh) cũng được Tổng công ty triển khai 

đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách về nhà ở XH của Nhà 

nước. 

Trong lĩnh vực xây lắp, Tổng công ty tiếp tục khẳng định vị thế là nhà thầu hàng 

đầu của Việt Nam thông qua việc tiếp tục tham gia thi công các dự án trọng điểm 

như Nhà ga Quốc tế T2 – Nội Bài, dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, dự án 

Quốc lộ 3 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên... đảm bảo chất lượng, hiệu quả không 

thua kém các nhà thầu chuyên nghiệp nước ngoài. Với nỗ lực của mình, năm 

qua, Tổng công ty tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, các cơ 

quan, ban ngành. Hiện nay, Tổng công ty đang tích cực triển khai các thủ tục cần 

thiết để tiếp tục được tham gia vào một số dự án xây lắp trọng điểm.  

Đạt được kết quả nêu trên phải kể đến sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành 

Trung ương và địa phương, sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Hội đồng quản trị, 

Ban Điều hành, sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty 

và sự ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ khó khăn của Quý cổ đông, các tổ chức tài chính, 

các đối tác trong và ngoài nước. 

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự tin tưởng của các Quý 

cổ đông, sự năng động, sáng tạo của Ban Điều hành và đặc biệt là sự tận tâm, 

năng nổ của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã đoàn kết, nhất trí để 

đưa VINACONEX vững bước vượt qua những khó khăn thử thách, tạo tiền đề 

cho giai đoạn phát triển mới. 

Trân trọng. 

 

Nguyễn Thành Phương 

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VINACONEX 

 

 

Nguyễn Thành Phương 

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP VINACONEX 

 

THƢ NGỎ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu và xây dựng Việt Nam 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

0100105616 do Sở Kế hoạch đầu tư T.p Hà Nội 

cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 

ngày 17/4/2012 

 Vốn điều lệ:  4.417.106.730.000 đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 5.037.871.951.259 

đồng 

 Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội 

 Số điện thoại:   046.2849.210 

 Số fax:               046.2849.208 

 Website:             www.VINACONEX.com.vn 

 Mã cổ phiếu:      VCG 
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II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 03/2012 – Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam 

phát hành thành công cố phiếu tăng vốn điều lệ lên 4.417 tỷ đồng. 
2012 

2010 

2008 

Tháng 11/2010 - Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam 

phát hành thành công cố phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. 

 

Ngày 05/09/2008 – Cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây 

dựng Việt Nam (mã VCG) chính thức giao dịch trên sở giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội. 

2006 
Ngày 01/12/2006 – Đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây 

dựng Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. 

1995 

Ngày 20/11/1995 – Tổng công ty Xuất Nhập Khẩu Xây dựng Việt Nam được 

thành lập theo mô hình Tổng công ty 90. Theo đó, Tổng công ty Xuất Nhập Khẩu 

Xây dựng Việt Nam được Bộ Xây dựng cho phép tiếp nhận một số công ty xây 

dựng trực thuộc Bộ về Tổng công ty. 

1991 
Ngày 10/08/1991 – Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài đổi tên thành Tổng 

công ty Xuất Nhập Khẩu Xây dựng Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 

xuất nhập khẩu và xuất khẩu lao động. 

1988 
27/09/1988 – Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài, tiền thân của Tổng công 

ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam được thành lập. 



Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 

 

www.vinaconex.com.vn 7 

 

III.  NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

A. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

1. Kinh doanh Bất động sản  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư và kinh doanh bất động sản: Kinh doanh bất động sản 

là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, mang lại hiệu 

quả cao và được VINACONEX xác định là lĩnh vực kinh 

doanh trọng yếu nhằm đồng thời phát huy thế mạnh về năng 

lực thi công xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay 

VINACONEX đang triển khai một số dự án bất động sản lớn 

tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố 

khác … 

 

3.  Tƣ vấn thiết kế 

Các giải pháp về quy hoạch, kiến 

trúc, kết cấu … do VINACONEX 

đề xuất đều hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững, đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu của cuộc sống, mang hơi 

thở thời đại cũng như đậm đà bản 

sắc dân tộc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Các lĩnh vực khác: 

Kinh doanh xuất nhập khẩu, 

kinh doanh thương mại, du 

lịch, khách sạn, giáo dục đào 

tạo … 

  

 

 

 

2. Xây lắp công trình 

VINACONEX đang được biết đến là một nhà thầu xây 

lắp hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam với năng lực 

thực hiện các dự án lớn như xây dựng dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, thủy lợi … 

dưới các hình thức nhận thầu, tổng thầu xây lắp, tổng thầu 

EPC. Đây là lĩnh vực hoạt động then chốt được 

VINACONEX tăng cường về nguồn lực, đổi mới công 

nghệ, thiết bị để nâng cao năng lực thực hiện các dự án 

quy mô lớn và phức tạp hơn.. 

4. Sản xuất công nghiệp 

Gắn kết giữa kinh 

doanh bất động sản, 

tư vấn thiết kế và 

xây lắp, sản xuất 

công nghiệp và vật 

liệu xây dựng là một 

trong số các lĩnh vực 

trọng tâm trong hoạt 

động SXKD của 

VINACONEX. Các sản phẩm sản xuất công nghiệp và 

vật liệu xây dựng của VINACONEX là những sản phẩm 

thiết yếu đối với đời sống xã hội, được sản xuất trên dây 

chuyền công nghệ hiện đại và mang tính cạnh tranh trên 

thị trường 



Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 

 

www.vinaconex.com.vn 8 

 

B. ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Hà Nội - Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh thành khác trong cả nước. 

 

IV.  MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

      Sơ đồ tổ chức Tổng công ty cổ phần VINACONEX (đến 31/12/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Danh mục chi tiết các công ty con, công ty liên kết được thể hiện tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Tổng công ty 

 

VP. TP Hồ Chí Minh 

VP. Đà Nẵng 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

P.TGĐ           
Vương Công San 

P.TGĐ 
Đoàn Châu Phong 

P.TGĐ            
Nguyễn Đình  Thiết 

P.TGĐ            
Nguyễn Ngọc Điệp 

P.TGĐ 
     Đinh Việt  Tùng 

Văn phòng 
Ban Đối ngoại – 

Pháp  chế Ban Đầu tư 
Ban Phát triển 

Nhân lực Ban Xây dựng 
Ban Quản lý và giám 
sát đầu tư tài chính Ban Tài chính kế hoạch 

Các BQL, ĐH DA 
Các đơn vị hạch toán phụ 
thuộc Các Văn phòng đại diện 

Kế toán trưởng 

CÔNG TY CÓ GÓP >50% VỐN 
ĐIỀU LỆ 

BAN KIỂM SOÁT 

Các đơn vị khác LIÊN DOANH 

Trường Nghiệp vụ 

 và kỹ thuật XD 
Trường Trung cấp 

XD Thanh Hoá 

Trường  THPT 

Lý Thái Tổ 

Trường  Tiểu học 

Lý Thái Tổ 

Trường  Mầm non 

Lý Thái Tổ 

Trường  Mầm non 

Lý Thái Tổ II 

Ban quản lý toà nhà 

Vinaconex 

Ban đường Láng- Hoà Lạc 

BĐH DA xây dựng  
 hồ chứa nước Cửa Đạt 

BĐH.DA thuỷ điện Buôn 
Kuốp 

BĐH Tổ hợp dự án  

thuỷ điện Buôn Tua Srah 

Ban quản lý các dự án Hoà 

Lạc 

Ban ĐHXD 
 ĐHQG TPHCM 

BDH Nhà ở xã hội tại Đà 
Nẵng 

BCBDA  đầu tư xây dựng 

cầu Thủ thiêm II 

BĐH xây dựng Dự án Bắc 

An Khánh 
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C. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn  

Xây dựng Tổng công ty cổ phần VINACONEX trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh hàng đầu của Việt Nam 

trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, không ngừng 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống người lao động trong doanh 

nghiệp, mang lại lợi ích cao và ổn định cho các cổ đông, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của xã hội. 

3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển 

(R&D) hướng tới việc cung cấp các sản phẩm 

công nghệ xây dựng thân thiện với môi trường, 

tiết kiệm năng lượng; 

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các 

công trường xây dựng, đảm bảo yếu tố xanh - 

sạch - đẹp. 

 

Bảo vệ môi trƣờng 

Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ bất động sản thân 

thiện với người sử dụng; 

Cung cấp dịch vụ xây dựng an toàn, sử dụng lao 

động địa phương (nếu phù hợp), tạo công ăn việc 

làm cho người dân địa phương; 

Giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng bất lợi từ sản 

phẩm/dịch vụ của mình đến cuộc sống, quyền lợi 

của người dân địa phương; 

Góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của 

xã hội. 

 

Trách nhiệm với cộng đồng 
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D.  CÁC RỦI RO 

 Dự đoán xu hướng chung của nền kinh tế Việt 

Nam năm 2013 và trong 2-3 năm tiếp theo sẽ còn 

khó khăn hơn cả năm 2012 do sức ép và khó khăn 

về nợ xấu, thanh khoản của các ngân hàng thương 

mại, nguy cơ lạm phát quay trở lại... Chính phủ 

tiếp tục hạn chế, thắt chặt đầu tư công ... tác động 

tiêu cực đến hoạt động xây lắp và kinh doanh bất 

động sản là 2 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính 

của Tổng công ty. 

 Tổng công ty thiếu nguồn vốn để đầu tư và phục 

vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ yếu 

đang dựa vào các khoản vay ngắn hạn không ổn 

định, chịu lãi suất cao.  

 Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành 

ở trong và ngoài nước tiếp tục diễn ra gay gắt. 

  

 Nguồn dự án tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công 

ty trong tương lai gần đã cạn kiệt. 

 Tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty chưa đáp ứng 

được với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối 

cảnh thị trường hiện nay. Nguồn nhân lực sẵn có của Tổng 

công ty chưa sử dụng hiệu quả. Tình trạng chảy máu chất 

xám có xu hướng ngày càng gia tăng do chế độ đãi ngộ và 

thu nhập thực tế của người lao động giảm sút so với các 

đơn vị ngoài Tổng công ty và xã hội. 

 Hoạt động của người đại diện quản lý vốn của Tổng công 

ty tại các đơn vị còn mang tính chất hành chính, chưa nâng 

cao được trách nhiệm và chất lượng hoạt động. Vai trò chỉ 

đạo của Tổng công ty tới các đơn vị thành viên thông qua 

người đại diện quản lý vốn chưa sâu sát và chặt chẽ. 
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 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012 

 

 

Dự án Splendora 

Dự án Nhà ga T2. Nội Bài 
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I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

TT Chỉ tiêu 

Công ty Mẹ 

Kế hoạch 2012 

(tỷ đồng) 
Thực hiện 2012 

Tỷ lệ % 

TH/KH 

Tỷ lệ % so TH 

2011 

1 Tổng doanh thu 6.897,2 5.112,9 74,1% 78,7% 

1.1 Xây lắp 4.830,7 3.690,8 76,4% 118,0% 

1.2 Kinh doanh bất động sản 1.027,8 655,1 63,7% 33,6% 

1.3 Hoạt động đầu tư vốn vào các 

đơn vị 
162,0 138,1 85,3% 73,9% 

1.4 Hoạt động tài chính 212,9 473,9 222,6% 52,8% 

1.5 Hoạt động tái cấu trúc 598,9 78,6 13,1% 52,2% 

1.6 Hoạt động kinh doanh khác 

(giáo dục, dịch vụ) 

65,0 76,4 117,6% 113,6% 

2 Lợi nhuận trước thuế 72,7 -619,9 -853,2% -180,4% 

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN  -646,3  -325,3% 
  

Dự án Khu đô thị N05 – Trần Duy Hưng 
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II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
 

 

 

  

 

 

 

 

1. Ông Vũ Quý Hà – Thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc 

Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  

Được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc VINACONEX từ 

tháng 12 năm 2011, Ông Hà đã có hơn 

32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây 

lắp và kinh nghiệm trong việc đấu thầu 

các dự án có nguồn vốn trong và ngoài 

nước. Hiện nay ông còn là Chủ tịch 

HĐQT của Công ty CP Đầu tư kinh 

doanh nước sạch VINACONEX, Công ty 

VINACONEX 3, Công ty CP Xi măng 

Cẩm Phả và là thành viên HĐQT ở nhiều 

công ty khác. 

 

2. Ông Đinh Việt Tùng -  Thành viên   

HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

Thạc sĩ Kinh tế 

Ông Tùng được bổ nhiệm làm PTGĐ phụ 

trách tài chính của VINACONEX từ tháng 3 

năm 2012. Trước đó, ông từng có kinh 

nghiệm nhiều năm công tác tại Tổng cục 

quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh 

nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài 

chính; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban đầu tư 

2, Tổng công ty SCIC. 

 

 

3. Ông Đoàn Châu Phong – Thành viên 

HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

Kỹ sư Xây dựng; Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh Quốc tế 

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, ông Phong 

có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu 

tư, quản lý dự án. Ngoài việc làm PTGĐ 

ở VINACONEX, ông còn là CT HĐQT 

của Công ty CP Đầu tư phát triển thương 

mại VINACONEX, Công ty Sàn giao 

dịch bất động sản VINACONEX v.v 

 

 

4. Nguyễn Đình Thiết - Phó Tổng giám đốc 

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính 

Ông Thiết được bổ nhiệm PTGĐ kể từ tháng 

7 năm 2008. Trước đó, ông đã có thời gian 

dài công tác tại các vụ như Vụ tài chính CN 

nhẹ, Vụ nông lâm thủy lợi, Ban cổ phần hóa 

của Bộ Tài chính, sau đó đảm nhiệm Trưởng 

phòng kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng và 

thành viên HĐQT VINACONEX. Ngoài ra 

Ông còn là Chủ tịch một số công ty thành 

viên của VINACONEX.  

 

 

5. Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Tổng giám 

đốc 

Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh  

Với bề dày kinh nghiệm 29 năm công tác, 

ông Điệp có am hiểu sâu sắc về kỹ thuật 

trong ngành xây dựng cũng như chỉ đạo 

công tác xuất nhập khẩu lao động. Ngoài 

việc làm PTGĐ ở VINACONEX, ông 

còn là chủ tịch HĐQT của các trường Lý 

Thái Tổ, Công ty Nedi2, Công ty 

Vinavico và là thành viên HĐQT ở các 

công ty khác 

 

 

6. Vƣơng Công San - Phó Tổng giám đốc 

Kỹ sư Máy Xây dựng 

Với hơn 30 năm công tác trong nghề, ông 

San có nhiều kinh nghiệm trong ngành xây 

lắp, đặc biệt đặc thù ngành ở khu vực miền 

Trung và miền Nam. Ông hiện là chủ tịch 

HĐQT của một loạt các đơn vị thành viên 

của VINACONEX tại miền Trung và Nam 

như: Công ty VINACONEX 25, Công ty 

VINACONEX Dung Quất, Công ty 

VINACONEX 17 v.v  

THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Những thay đổi trong ban điều hành:  

 

    Số lƣợng cán bộ, nhân viên:  

Tổng số lao động của Tổng công ty tính đến thời thời điểm 31/12/2012 là 34.201 người. Riêng cơ quan Tổng công ty, 

tổng số CBNV là 181 người, trong đó: 

 Trình độ trên Đại học:   34 người 

 Trình độ Đại học:   112 người 

 Trình độ Cao đẳng, trung cấp:  8 người  

 Công nhân kỹ thuật:   16 người 

 Lao động phổ thông:   11 người. 

 

Chính sách đối với ngƣời lao động 

Năm 2012, trước tình hình kinh tế khó khăn chung, Tổng công ty vẫn đảm bảo chi trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao 

động tại Công ty Mẹ, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ tiền BHXH; các Phòng, Ban nghiệp vụ thuộc Tổng công ty đã 

tích cực hỗ trợ các đơn vị phụ thuộc và các công ty thành viên trong công tác xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng, đảm 

bảo phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị và đúng quy định pháp luật; Rà soát công tác xếp lương, điều chỉnh 

tiền lương cho cán bộ khối văn phòng Tổng công ty, đảm bảo phù hợp, đúng với hiệu quả công tác của mỗi CBNV, mang lại 

hiệu quả cao trong công tác sử dụng cán bộ.  

Ngoài ra Tổng công ty cũng tổ chức nhiều khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho CBCNV, cũng 

như cử cán bộ tham gia các khóa học cập nhật những thay đổi về cơ chế chính sách, những quy định mới của pháp luật liên 

quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

Để đảm bảo cho quyền lợi của người lao động, Tổng công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định của cơ quan 

Bảo hiểm xã hội, thực hiện công tác trích nộp BHXH hàng tháng, tuyệt đối không nợ tiền BHXH; Giải quyết các chế độ 

BHXH ngắn hạn như ốm đau, thai sản… cho người lao động kịp thời, đúng quy định; Phối hợp với cơ quan BHXH để giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết chế độ hưu trí và các chế độ khác đối với cán bộ như quá trình công tác, 

tiền lương… vì lợi ích người lao động. 

 

 

 

STT Tên cá nhân Thời điểm thay đổi Thay đổi 

01 Ông Nguyễn Huy Tường 8/4/2012 Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 

02 Ông Mai Long 8/4/2012 Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 

03 Ông Đinh Việt Tùng 1/3/2012 Được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 
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III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

a) Các khoản đầu tư lớn: 

Tình hình đầu tƣ tài chính năm 2012 

TT Tên công ty, đơn vị góp vốn Giá trị đầu tƣ (vnđ) 

1 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị VINACONEX - VIETTEL 92,500,000,000 

2 Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất đông sản VINACONEX 1,200,000,000 

  Cộng 93,700,000,000 

Tình hình đầu tƣ dự án năm 2012 

Tình hình thực hiện các dự án lớn: 

- Dự án N05: Hoàn tất công tác triển khai dự án và thực hiện xong cơ bản việc quyết toán A/B; hoàn tất các thủ tục với 

khách hàng để được ghi nhận toàn bộ kết quả còn lại của dự án (doanh thu đạt 447,63 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 125,43 tỷ 

đồng, vượt so với kế hoạch đặt ra – kế hoạch lợi nhuận đặt ra năm 2012 là 67,109 tỷ đồng); tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục 

quyết toán đầu tư và khai thác có hiệu quả một phần diện tích tầng hầm để xe, tầng hầm thương mại còn lại và các diện 

tích kinh doanh khác 

- Công tác chuẩn bị đầu tư: Trong năm qua, Tổng công ty đã nỗ lực làm việc với các sở ban ngành địa phương, đối tác và 

tích cực tính toán cụ thể, cố gắng tìm các phương án khả thi phù hợp với tình hình thị trường của từng dự án. Công tác 

chuẩn bị đầu tư dự án cũng đã đạt được một số kết quả nhất định như sau: 

 Dự án Khu đô thị nhà ở xã hội Đại Áng (với quy mô dự kiến khoảng 65ha, mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng Khu đô 

thị nhà ở xã hội kiểu mẫu, tạo điểm nhấn tại phía Nam Thành phố Hà Nội): Tổng công ty đã ký Biên bản hợp tác đầu 

tư với Công ty HUD.VN để thực hiện Dự án. Hai bên đã tích cực làm việc với các cơ quan ban ngành để xin chấp 

thuận được nghiên cứu thực hiện Dự án. Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Liên ngành và Liên ngành đã 

thống nhất chủ trương trình UBND Thành phố chấp thuận cho phép Tổng công ty được nghiên cứu Dự án này. 

 Dự án Khu đô thị nhà ở xã hội 18,5ha Bắc An Khánh (quy mô 18,5ha, với mục tiêu tạo nên một khu đô thị, nhà ở xã 

hội kết nối hợp lý đồng bộ với mạng lưới hạ tầng, giao thông Khu đô thị Bắc An Khánh): Liên danh Tổng công ty – 

Handico đã có công văn trình UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng xin cơ chế thí điểm thực hiện dự án. Hiện 

nay Bộ xây dựng đã đồng ý về mặt chủ trương và Bộ cũng đưa một số nội dung cơ chế đề xuất của Liên danh 

VINACONEX – Handico vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tổng công ty 

cũng đang phối hợp với các cơ quan thẩm quyền để được giao đất chính thức. 

TT Nội dung 
Số lƣợng 

dự án 

Kế hoạch 

2012 

Tổng mức 

đầu tƣ 

Ƣớc thực 

hiện kế hoạch 

đầu tƣ năm 

2012 

So với KH 

năm 

(%) 

1 
Các dự án do Tổng công ty làm 

chủ đầu tư 
12 233,72 13.800,03 59,95 25,65 

2 
Các dự án do các đơn vị thành 

viên làm chủ đầu tư 
72 5.705,35 48.571,04 4.675,07 81,94 

 
Tổng cộng 84 5.939,07 62.371,06 4.735,02 79,73 
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 Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao 2- Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Đây là dự án tiềm năng, đem lại nguồn thu 

cho Tổng công ty trong năm 2013 và những năm tiếp theo); Theo quy hoạch hiện nay toàn miền Bắc chỉ có một khu 

công nghệ cao tại Hòa Lạc. Đồng thời Khu công nghiệp công nghệ cao 2 có vị trí giao thông thuận tiện, nằm ngay 

trên Đại lộ Thăng Long, phù hợp với việc xây dựng các Nhà máy phục vụ cho việc phát triển khoa học công nghệ. 

Mặt khác, theo như xu thế chính trị hiện nay, Nhà đầu tư của các nước khu vực Châu Á như: Nhật Bản, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Đài Loan... sẽ tập trung đầu tư nhiều tại Việt Nam. Vì vậy Khu Công nghiệp công nghệ cao 2 sẽ là nơi tập 

trung thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao vào đầu tư và là nơi tập trung ứng dụng, sản xuất ra các 

sản phẩm công nghệ cao phục vụ phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế của đất nước. Hiện nay, dự án đã được cấp 

giấy chứng nhận đầu tư và Tổng công ty đã đàm phán với một số doanh nghiệp như Gemtek… để đầu tư vào Khu 

công nghiệp này. 

 Dự án Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý - TP Đà Nẵng: Tổng công ty đã hoàn tất thủ tục đầu tư, tuy nhiên do thị 

trường bất động sản trầm lắng vì vậy Tổng công ty đã điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp với tính 

hình tài chính và đảm bảo bám sát nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. 

 Dự án Vinata Tower : (Đây là dự án do Công ty TNHH LD quốc tế VINATA làm chủ đầu tư. Dự án có vị trí đắc địa, 

hạ tầng kỹ thuật tốt , hạ tầng xã hội thuận lợi ( ngay nút giao đầu đại lộ Thăng Long, gần các dự án chung cư của 

VINACONEX 1, Viglacera; gần Big C, công viên, Trung tâm hội nghị quốc gia, Trường THPT  Hà Nội Amsterdam, 

Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Hiện nay dự án đang thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đồng 

thời Tổng công ty cũng đã phối hợp với Vinata để tính toán các phương án hợp tác đầu tư. 

 Dự án Trạm bơm tăng áp hệ thống cấp nước Sông Đà - Hà Nội: Hiện nay, Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục 

xin cấp phép quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng. Sở QH-KT đã có văn bản gửi các Sở ban ngành có 

liên quan để xin ý kiến trước khi cấp phép quy hoạch. Tổng công ty và Công ty CP Viwasupco đang bám các Sở ban 

ngành để có được những ý kiến này. 

- Những điểm còn tồn tại: 

 Khởi công Dự án Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý - TP Đà Nẵng: Mọi thủ tục đầu tư đã được hoàn tất, Tông công ty 

đã triển khai lễ khởi công Dự án nhưng do yếu tố thị trường nên Tổng công ty đã lên kết hoạch điều chỉnh phương án 

triển khai, thận trọng chờ khi thị trường phục hồi, thuận lợi hơn đối với lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục thực hiện. 

 Dự án Khu đô thị nhà ở xã hội 18,5ha Bắc An Khánh: Mặc dù Tổng công ty đã cố gắng làm việc với các sở ban 

ngành Thành phố để được chấp thuận những cơ chế mà Tổng công ty đã đề xuất, nhưng đến nay các cơ quan ban 

ngành vẫn còn đang xem xét, Tổng công ty vẫn chưa được giao đất chính thức. 

 Dự án Vinata Tower: Tổng công ty đang phối hợp với Vinata để cùng hợp tác đầu tư thực hiện dự án. Hiện nay đang 

triển khai thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho khu đất này. 

 Tính đến hết tháng 10/2012, lượng tồn đọng bất động sản trong toàn Tổng công ty khá lớn (Chung cư: 1.164 căn hộ; 

Văn phòng: 42.655,6m2; Dịch vụ thương mại: 276.408,36m2; Biệt thự, nhà ở liền kề: 274 lô; Đất nền biệt thự, phân 

lô: 395 lô). Tổng công ty đã cùng các đơn vị thành viên tiến hành rà soát, đưa ra mọi biện pháp để tháo gỡ đối với các 

nhóm sản phẩm bất động sản còn tồn đọng. Một số dự án đã trình các cơ quan ban ngành để xin được điều chỉnh quy 

hoạch căn hộ, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường như Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp (VINACONEX 

1); Dự án Kim Văn – Kim Lũ (VINACONEX 2), Dự án Khu đô thị Trung Văn (VINACONEX 3) 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Xem phụ lục 1) 
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IV.  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính Công ty mẹ 2012  

 

Chỉ tiêu Năm 2011 

(vnđ) 

Năm 2012 

(vnđ) 

% tăng, giảm 

Tổng giá trị tài sản 16.229.703.706.574 14.043.130.106.929 -13% 

Doanh thu thuần 5.251.774.483.328 4.418.510.497.028 -16% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 336.718.103.796 (624.426.352.103) -285% 

Lợi nhuận khác 6.912.958.795 4.525.250.068 -35% 

Lợi nhuận trước thuế 343.631.062.591 (619.901.102.035) -280% 

Lợi nhuận sau thuế 198.712.331.490 (646.287.228.610) -425% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 662 (1.560) -336% 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu    

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn (Lần) 
1,03 1,25 21% 

- Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-

Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn (Lần) 
0,04 0,08 100% 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) 71,62 61,86 -14% 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 248,47 162,86 -34% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho:Giá vốn hàng 

bán/Hàng tồn kho BQ (Lần) 
5,09 4,08 -20% 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) 0,32 0,31 -3% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần (%) 
2,55 (14,63) -674% 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu (%) 
3,13 (12,80) -509% 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản (%) 
0,81 (4,60) -668% 

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần (%) 
0.06 (0,14) -320% 
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Tình hình tài chính hợp nhất 2012 

 

Chỉ tiêu 
Năm 2011 

(vnđ) 

Năm 2012 

(vnđ) 
% tăng, giảm 

Tổng giá trị tài sản     30.149.229.632.072      28.416.845.979.882  -6% 

Doanh thu thuần     14.671.239.966.272      12.665.432.427.424  -14% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh          378.998.292.048           154.456.654.574  -59% 

Lợi nhuận khác          122.260.127.733              38.103.754.480  -69% 

Lợi nhuận trước thuế          484.856.739.432           193.663.896.280  -60% 

Lợi nhuận sau thuế          177.625.209.636              80.443.306.076  -55% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức                                 340                                   211  -38% 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu    

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn (Lần) 
                               0,98                                  1,03  6% 

- Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-

Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn (Lần) 
                               0,53                                  0,54  2% 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)                              81,74                               75,75  -7% 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)                            683,17                             413,77  -39% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

- Vòng quay hàng tồn kho:Giá vốn 

hàng bán/Hàng tồn kho BQ (Lần) 
                               1,66                                  1,44  -13% 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

(lần) 
                               0,49                               0,45  -8% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu thuần (%) 
                               1,21                                  0,64  -48% 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu (%) 
                               4,92                                  1,55  -69% 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản (%) 
                               0,59                                  0,28  -52% 

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/Doanh thu thuần (%) 
                               2,58                                  1,22  -53% 
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V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) 

a) Cổ phần 

Tên cổ phiếu 
Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và 

Xây dựng Việt Nam 

- Mã giao dịch VCG 

- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Thị trường niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế: Phạm Chí Sơn 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành 441.710.673 cổ phiếu 

- Loại cổ phần đang lưu hành Cổ phiếu phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 344.962.023 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 96.748.650 

b) Cơ cấu cổ đông 

TT Danh mục Số cổ phần Tỷ lệ % 

I Tổng vốn chủ sở hữu 441.710.673 100% 

1.1 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết) 349.261.328 79,07% 

1.1.1 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) 255.251.153 57,79% 

1.1.2 Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 94.010.175 21,28% 

1.1.3 Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam ETF, 33.416.297 7,57% 

1.2 
Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu 

quyết 
0 0% 

1.3 Cổ đông nắm giữ dưới 1%  59.033.048 13,36% 

II Trong đó:   

2.1 Cổ đông nhà nước 349.261.328 79,07% 

 Cổ đông khác 92.449.345 20,93% 

2.2 Cổ đông trong nước 400.229.583 90,61% 

 Cổ đông nước ngoài 41.481.090 9,39% 

2.3 Tổ chức 395.080.911 89,44% 

 Cá nhân 46.629.762 10,56% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Hoàn tất đợt chào bán cổ phần ra công chúng trong năm 2012, chi tiết như sau: 

- Tên cổ phiếu chào bán:  Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng VN 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:  200.000.000 

- Ngày bắt đầu và kết thúc chào bán:  Từ 09/12/2011 đến 20/02/2012 

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối:   141.710.673 

(70,86% tổng số cổ phiếu được phép phát hành) 
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Dự án Tây Mỗ - Đại Mỗ 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính 

Cầu Bãi Cháy – Quảng Ninh 
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I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH 

- Mặc dù thị trường không thuận lợi và thiếu nguồn vốn hoạt động nhưng 

Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo điều hành để đạt được lợi nhuận từ 

các hoạt động thường xuyên trong năm 2012 là 486,8 tỷ đồng:  

 Hoạt động xây lắp tăng trưởng so với thực hiện năm 2011 (doanh thu 

tăng 18%, lợi nhuận gộp tăng 1,2%). 

 Sản phẩm bất động sản do Công ty Mẹ trực tiếp đầu tư và kinh doanh 

đã được tiêu thụ, không còn hàng tồn đọng. 

 Công tác thu hồi công nợ được thực hiện quyết liệt nhất từ trước đến 

nay và đã đạt được kết quả tốt, giúp Tổng công ty có nguồn vốn để duy 

trì các hoạt động.  

- Tuy nhiên, kết quả chung Công ty Mẹ đã không hoàn thành được kế hoạch 

do Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt, lợi nhuận trước thuế 

năm 2012 của Công ty Mẹ lỗ 619,9 tỷ đồng, bởi các nguyên nhân chính: 

 Giá trị trích lập tổn thất đầu tư tài chính quá lớn. Tính đến ngày 

31/12/2012, Công ty Mẹ phải trích lập 1.106,7 tỷ đồng tổn thất đầu tư 

tài chính tại các công ty thành viên và dự phòng các khoản phải thu khó 

đòi (số liệu đã bù trừ giữa giá trị phải trích lập và giá trị được hoàn 

nhập), trong đó riêng chi phí trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài 

chính vào Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả là 1.209,81 tỷ đồng.  

 Hoạt động tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính và tái cấu trúc tài sản 

không thực hiện được theo kế hoạch (lợi nhuận từ hoạt động này chỉ 

đạt 78,6 tỷ đồng/598,9 tỷ đồng kế hoạch), bao gồm việc chưa hoàn 

thành thoái vốn tại Công ty Liên doanh An Khánh (kế hoạch dự kiến đạt 

272 tỷ đồng lợi nhuận) 

 Do gặp nhiều vướng mắc ở khâu thủ tục hồ sơ với các Sở Ban Ngành 

của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nên chưa được ghi nhận kết 

quả từ dự án đất HH trong năm 2012 (kế hoạch dự kiến đạt 150 tỷ đồng) 

 

A. Đánh giá cụ thể từng lĩnh vực hoạt động trong năm 2012 của Công 

ty Mẹ: 

1. Hoạt động xây lắp: Tuy kết quả có tăng trưởng so với thực hiện năm 2011 

nhưng hoạt động xây lắp của Công ty Mẹ năm 2012 vẫn không đạt kế 

hoạch do những nguyên nhân sau: 

- Trong năm, chính sách tài khóa tiếp tục bị thắt chặt, chính phủ giảm chi 

tiêu công do đó các dự án vốn ngân sách bị cắt giảm, chưa có nguồn vốn rõ 

A. Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ 

2012 

 
Doanh thu công ty mẹ 

 

 

 
Cơ cấu doanh thu công ty mẹ 

 

 
Doanh thu hợp nhất 

 

 
Cơ cấu doanh thu hợp nhất 

 

 
Lợi nhuận hợp nhất 
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ràng hoặc chưa thể bố trí được nguồn vốn kịp thời. Một số dự án giá trị lớn, Tổng công ty đã hoàn thành và có kế hoạch 

ghi nhận doanh thu, lợi nhuận nhưng đều không đạt được như: dự án mở rộng đường Láng Hòa Lạc (doanh thu chỉ đạt 

551/1700 tỷ đồng), dự án Bảo tàng Hà Nội, … 

- Khó khăn về nguồn việc dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thầu. Một số lớn dự án, giá gói thầu được giảm 

đến giá trực tiếp thi công để các đơn vị xây lắp duy trì công nhân vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay, thậm chí có gói 

thầu Chủ đầu tư nhiều lần hủy kết quả đấu thầu do vượt dự toán đã phê duyệt từ các năm trước. 

- Với những nguyên nhân khách quan như vậy, Tổng công ty cũng phải thay đổi để thích ứng hơn với những điều kiện 

khó khăn, khắt khe, từng bước thay đổi để khắc phục những nguyên nhân chủ quan từ nội tại, cải tiến phương pháp làm 

việc, tiếp xúc với các Chủ đầu tư, đổi mới quy trình và thay đổi mô hình hoạt động tại các dự án để tăng hiệu quả cho 

doanh nghiệp (dự án nhà máy may Midori, dự án T2 Nội Bài,…).  

2. Hoạt động kinh doanh bất động sản: 

a) Thực hiện đầu tư và ghi nhận doanh thu tại các dự án: 

Năm 2012, các dự án đầu tư lớn của Tổng công ty về cơ bản đã hoàn thành;  Việc ghi nhận kết quả kinh doanh bất động 

sản của Tổng công ty trong năm 2012 chủ yếu từ dự án N05. Dự án đã đi vào giai đoạn kết thúc, Tổng công ty đã thực 

hiện xong cơ bản việc quyết toán A/B; hoàn tất các thủ tục với khách hàng để được ghi nhận kết quả còn lại của dự án 

(năm 2012 ghi nhận doanh thu của dự án là 525,27 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 150,93 tỷ đồng/ 67,109 tỷ đồng kế hoạch); tiếp 

tục đẩy mạnh các thủ tục quyết toán đầu tư và khai thác có hiệu quả một phần diện tích tầng hầm để xe, tầng hầm thương 

mại còn lại và các diện tích kinh doanh khác. 

b) Quản lý, cung cấp dịch vụ, kinh doanh sản phẩm bất động sản sau đầu tư:  

Việc quản lý, khai thác sản phẩm sau đầu tư được Tổng công ty triển khai sát sao; kịp thời đưa ra các giải pháp linh hoạt, 

phù hợp với diễn biến của thị trường đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Doanh thu, lợi 

nhuận cho thuê văn phòng, dịch vụ... thực hiện trong năm vượt so với kế hoạch đầu năm (doanh thu đạt 123,4/120 tỷ 

đồng kế hoạch, lợi nhuận đạt 69,6/62,76 tỷ đồng kế hoạch). 

c)  Thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án: 

Năm 2012, Tổng công ty đã chú trọng, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án để có thể triển khai 

đầu tư ngay trong năm 2013 và một số dự án phục vụ cho chiến lược lâu dài của Tổng công ty trong những năm tới.  

3. Hoạt động tái cấu trúc:   

Theo kế hoạch đầu năm, Tổng công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc phần vốn tại 10 đơn vị, tuy nhiên việc tái cấu trúc danh 

mục đầu tư tài chính và tái cấu trúc tài sản không thực hiện được như mong muốn (doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động 

này chỉ đạt 78,6 tỷ đồng/598,9 tỷ đồng theo kế hoạch, bằng 13,1% so với kế hoạch), bởi các lý do sau: 

- Một số đơn vị nằm trong kế hoạch chưa đủ điều kiện để chào bán (Công ty tài chính VINACONEX Viettel), hoặc có thay 

đổi về chủ trương tái cấu trúc (VINACONEX Chợ Mơ). Do đó, Tổng công ty phải thay đổi kế hoạch bổ sung một số đơn 

vị trong quá trình thực hiện. 

- Nền kinh tế suy thoái dẫn đến nhiều doanh nghiệp tham gia quá trình tái cơ cấu. Nguồn cung cổ phiếu dồi dào, đa dạng 

và hấp dẫn nên các nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực Tổng công ty thực hiện thoái vốn 

không được các nhà đầu tư quan tâm hoặc nhà đầu tư quan tâm chào mua với giá rất thấp như VC3, BMI...  
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 Nhận thức được về gánh nặng của XMCP, trong năm 2012 Tổng công ty đã có nhiều hỗ trợ đối với XMCP về tài chính, 

bổ nhiệm mới các chức danh lãnh đạo cấp cao của công ty, cùng với sự nỗ lực, đổi mới của Ban điều hành đơn vị trong 

quá trình vận hành kỹ thuật nhà máy, kiểm soát tốt các chi phí đầu vào, đầu ra để giảm lỗ (kết quả thực hiện năm 2012, 

Công ty XMCP lỗ 316,2 tỷ đồng, giảm 175,4 tỷ đồng so với thực hiện năm 2011). 

Song song với việc củng cố hoạt động của nhà máy, Tổng Công ty đã rất nỗ lực để tái cấu trúc được phần vốn tại Công ty 

CP XMCP, là điều kiện để thu hồi được dòng tiền và tạo chuyển biến tình hình tài chính của Tổng Công ty, đồng thời 

nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của nhà máy. Trải qua một quá trình khó khăn từ tìm kiếm được đối tác, đàm phán 

với đối tác về các điều kiện ràng buộc tối ưu hóa bài toán XMCP, đến nay Tổng Công ty đã lựa chọn được đối tác nước 

ngoài đưa ra đề xuất tốt nhất, giúp Vinaconex thu hồi được một phần nợ từ XMCP, đồng thời cam kết cấp tín dụng ưu đãi 

cho XMCP để giảm triệt để chi phí tài chính, giúp XMCP có lãi ngay từ năm đầu tiên sau khi thực hiện tái cấu trúc. Hiện 

nay Tổng Công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được Thủ tướng Chính phủ cho 

phép thực hiện giao dịch tái cấu trúc vốn tại Công ty CP XMCP.  

 Song song với việc thực hiện tái cấu trúc phần vốn tại Công ty CP XMCP, Tổng công ty đã đặt kế hoạch thoái vốn tại 

Công ty liên doanh An Khánh trong năm 2012. Hiện nay Ban điều hành Tổng công ty đang tích cực đàm phán với đối tác 

các nhà đầu tư quan tâm để thực hiện tái cấu trúc một phần vốn tại Công ty Liên doanh An Khánh. Do giá trị tái cấu trúc 

lớn và đối tác của Công ty liên doanh là một đơn vị của nước ngoài nên để hoàn tất được các điều kiện pháp lý cho việc 

chuyển nhượng là rất khó khăn và chưa hoàn thành trong năm 2012. Ban điều hành Tổng công tiếp tục xúc tiến để thực 

hiện được trong năm 2013. 

B. Kết quả kinh doanh hợp nhất Tổng công ty 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện năm 2012 Tỷ lệ % so thực hiện 2011 

1. Doanh thu thuần 12.665,4 86,3% 

2. Lợi nhuận trước thuế 193,7 39,9% 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN 80,4 45,2% 

4. Thu nhập sau thuế của Tổng công ty 87,4 85,6% 

 

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

A. CÔNG TY MẸ 

1. Tình hình tài sản 

Kết thúc năm tài chính 2012, tổng tài sản của Công ty mẹ đạt 14.043 tỷ đồng, giảm 2.186,6 tỷ đồng so với năm 2011. 

Trong đó, các chỉ tiêu tài sản có sự biến động lớn trong năm 2012 gồm: 

Nhóm các tài sản giảm dẫn đến tổng tài sản giảm: 
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- Các khoản phải thu ngắn hạn: là khoản có số liệu giảm lớn nhất gần 950 tỷ đồng nguyên nhân là do Tổng công ty đã 

cơ cấu lại khoản nợ phải thu nội bộ từ ngắn hạn sang dài hạn. 

Trong năm 2012, Tổng công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 42,1 tỷ đồng, hoàn nhập do 

xóa nợ và thu nợ là 8,5 tỷ đồng dẫn đến số lũy kế trích lập dự phòng đến cuối năm 2012 là 226,5 tỷ đồng, trong đó, 

số trích lập dự phòng tại công ty xây dựng số 4 chiếm 40,3%, Công ty CP Vinaconex Đà Nẵng 11,2%, công ty CP 

Quyết thắng 13%, công ty Vinaconex 27 chiếm 10,2%, công ty CP vật tư ngành nước 10%,..Số trích lập dự phòng 

phải thu khó đòi tăng làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 

công ty. 

- Đầu tư ngắn hạn là khoản thứ 2 giảm với số liệu lớn 548,6 tỷ đồng. Đây là giá trị các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại 

31/12/2011 đã được dùng để đáo hạn trong năm 2012. 

- Hàng tồn kho giảm 67.6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do trong năm 2012, Tổng công ty đã bán thêm một phần diện 

tích văn phòng tại dự án N05.  

- Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn tăng 1.073 tỷ 

đồng dẫn đến số lũy kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn tại thời điểm 31/12/2012 là 2.167,3 tỷ đồng. 

Nhóm các tài sản tăng trong khi tổng tài sản giảm: 

-  Tài sản ngắn hạn tăng 61 tỷ đồng là do khoản chi sự nghiệp cho dự án đường Láng Hòa Lạc tăng và chưa được quyết 

toán nên chưa bù trừ được với khoản nguồn kinh phí sự nghiệp. 

- Về bất động sản đầu tư trong năm tăng do đã đưa 14.252 m
2 
diện tích tầng hầm B2 và 1.355 m

2
 diện tích tầm hầm B1 

dự án N05 vào khai thác cho thuê dài hạn. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là 234.530.896.312 đồng. 

Từ những chi tiết tăng giảm các khoản thuộc tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn nêu trên đã làm thay đổi cơ cấu của tài 

sản như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Năm 2011 

Cơ cấu tài sản       

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 41.55 44.59 

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 58.45 55.41 

 

Cơ cấu tài sản thay đổi như trên cho thấy tổng tài sản giảm chủ yếu là do giảm các khoản phải thu ngắn hạn, giảm 

hàng tồn kho. Việc thay đổi cơ cấu tài sản ngắn hạn theo hướng này là được đánh giá hợp lý. 

2. Tình hình nợ phải trả 

Kết thúc năm tài chính 2012, nợ phải trả của Tổng công ty là 8.700,7 tỷ đồng giảm 2.871,5 tỷ đồng. Trong năm 2012, 

toàn bộ các khoản nợ của Tổng công ty được thanh toán đúng hạn, cho đến nay, tại Tổng công ty không có nợ quá hạn, 

nợ xấu. Các yếu tố làm cho nợ phải trả giảm: 

- Vay và nợ vay ngắn hạn giảm 1.741,8 tỷ đồng tương đương 61,4%. Chỉ tiêu này giảm do trong năm 2012, Tổng công 

ty đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ trái phiếu Vinaconex 2010 giá trị 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra trong năm, để bổ 

sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã triển khai vay vốn ngắn hạn tại các ngân 
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hàng thương mại và tổ chức tài chính như Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, công ty tài chính cổ 

phần Vinaconex-Viettel với số tiền 276,4 tỷ đồng. 

- Chi phí phải trả ngắn hạn giảm 178,6 tỷ đồng, từ 418,2 tỷ đồng xuống 239,6 tỷ đồng. Sự giảm sút này nguyên nhân 

chính là  do tiền lãi vay phải trả giảm 206,4 tỷ đồng. 

- Năm 2012, số dự phòng phải trả dài hạn tăng 158,1 tỷ đồng, đây là khoản trích lập dự phòng bảo hành cho dự án 

N05, tổng công ty thực hiện trích lập 4,5% doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản theo hướng dẫn tại thông 

thư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009. 

Sự biến động về cơ cấu vốn thể hiện ở các chỉ tiêu: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Năm 2011 

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 61.93 71.62 

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 38.07 28.38 

 

Nợ phải trả giảm cả về số tuyệt đối và số tương đối cho thấy Tổng công ty đang nỗ lực cơ cấu lại các khoản nợ nâng khả 

năng thanh toán nhanh từ 1,03 lần lên 1,25 lần.  

* Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty: 

Năm 2012 được đánh giá là năm thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định, tỷ giá hạch toán đối với đồng USD không thay 

đổi, tỷ giá JPY giảm 9,5%, tỷ giá EUR tăng 2,15%. Tỷ giá thay đổi gây ra lỗ tỷ giá là 47,8 tỷ đồng. 

B. HỢP NHẤT 

1. Tình hình tài sản: 

Năm 2012, giá trị Tổng tài sản hợp nhất của Tổng công ty là 28.416,8 tỷ đồng giảm 1.732,4 tỷ đồng tương đương 5,7%. 

Các chỉ tiêu tài sản có sự biến động lớn trong năm gồm: 

Nhóm các tài sản dẫn đến tổng tài sản giảm: 

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 395,8 tỷ đồng, từ mức 1.302,4 tỷ đồng xuống 906,6 tỷ đồng. 

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh 568 tỷ đồng tương đương 96,3%, còn 31,78 tỷ đồng. Sự giảm sút 

này do các hợp đồng tiền gửi đến kỳ đáo hạn trong năm. 

- Trong năm 2012, số trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 151,9 tỷ đồng, từ 265,4 tỷ đồng lên 417,3 tỷ 

đồng làm cho tài sản ngắn hạn giảm tương ứng. Số trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn tăng cho thấy Tổng công ty 

đã có nguồn đề phòng cho các rủi ro xảy ra trong việc chậm thu hồi nợ. 

- Hàng tồn kho giảm 495 tỷ đồng từ 7.744,9 tỷ đồng xuống 7.249,9 tỷ đồng. Trong số dư chi phí sản xuất kinh doanh 

dở dang tại ngày 31/12/2012 bao gồm khoản 24 tỷ đồng chi phí triển khai dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng khu đô 

thị Cao Xanh – Hà Khánh, TP Hạ Long do công ty cổ phần Vimeco thực hiện.  

- Tài sản ngắn hạn khác giảm 120 tỷ đồng, từ 933,8 tỷ đồng xuống 813,8 tỷ đồng nguyên nhân do giá trị tạm ứng tiền 

thi công cho các tổ, đội giảm 167,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chi sự nghiệp tăng 84,5 tỷ đồng bao gồm 61 tỷ đồng khoản chi 

sự nghiệp cho dự án đường Láng Hòa Lạc chưa được quyết toán nên chưa bù trừ được với khoản nguồn kinh phí sự 

nghiệp. 
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- Giá trị tài sản cố định giảm 407 tỷ đồng tương đương 3,94 % do trong năm Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn tại 

một số Công ty con gồm Công ty CP xi măng Lương Sơn Hòa Bình, Công ty CP Đầu tư thương mại Vinaconex 

Thanh Hóa, Công ty CP Sàn giao dịch BĐS,..  

Nhóm các tài sản tăng: 

- Bất động sản đầu tư tăng 350,9 tỷ đồng tương đương 46,36% đạt 1.107,7 tỷ đồng chủ yếu do Công ty mẹ và các 

Công ty con đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản và đưa dự án bất động sản vào khai thác. 

- Giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 123,4 tỷ đồng lên mức 1.129,9 tỷ đồng do trong năm 2012, Tổng 

công ty thực hiện thoái vốn một phần tại các công ty Vinaconex 6, Công ty CP sàn giao dịch bất động sản, do giảm tỷ 

lệ sở hữu nên các công ty này trở thành công ty liên kết của Tổng công ty. 

Do giá trị tuyệt của nhóm các tài sản giảm lớn hơn giá trị tuyệt đối nhóm các tài sản tăng nên tổng tài sản tại thời điểm 

31/12/2012 giảm so với thời điểm 1/1/2012. 

 

Sự biến động về cơ cấu tài sản thể hiện qua các chỉ số: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Năm 2011 

Cơ cấu tài sản       

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 54,08  56,38 

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản %                     45,92  43,62 

 

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm cùng xu hướng giảm của hàng tồn kho cho thấy việc thay đổi cơ cấu tài sản hợp nhất của 

Tổng công ty là hiệu quả và hợp lý. 

2. Tình hình nợ phải trả: 

Nợ phải trả năm 2012 trên BCTC hợp nhất là 21.527,16 tỷ đồng giảm 3.117,3 tỷ đồng, nợ ngắn hạn giảm 2.508 tỷ đồng, 

nợ dài hạn giảm 609,3 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 69,3% tổng nợ. 

Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu ở chỉ tiêu: 

- Vay và nợ ngắn hạn giảm 1.396 tỷ đồng. Vay ngắn hạn giảm nguyên nhân chính do tại Công ty Mẹ đã trả nợ khoản 

trái phiếu 2.000 tỷ đến hạn trả trả. 

- Người mua trả tiền trước giảm 1.127,5 tỷ đồng. 

- Vay và nợ vay dài hạn giảm 725,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chính cũng là do Công ty Mẹ trả nợ khoản vay dài hạn đầu 

tư dự án Xi măng Cẩm Phả.  

- Trong năm 2012, Công ty Mẹ đã thực hiện trích lập dự phòng bảo hành dự án N05 bằng 4,5% doanh thu bán hàng 

với số tiền khoảng 158 tỷ đồng đã làm tăng chỉ tiêu dự phòng phải trả dài hạn lên 165,5 tỷ đồng. 

Chỉ tiêu vay và nợ vay giảm cho thấy công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đang trong quá trình tái cơ cấu và thu gọn các 

khoản nợ. 

Sự biến động các chỉ tiêu nợ ảnh hưởng tới chỉ tiêu khả năng thanh toán, cụ thể: 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 2012 2011 Thay đổi 

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

(Lần) 
0.98 1.03 6% 

Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ 

ngắn hạn (Lần) 
0.53 0.54 2% 

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2012 đều giảm nhẹ so với năm 2011 do nợ ngắn hạn giảm nhưng mức độ giảm 

của nợ ngắn hạn ít hơn mức độ giảm của tài sản lưu động, hàng tồn kho.  

III.  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2013 

  Các giải pháp để triển khai thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: 

1. Đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên, tinh giảm đầu mối quản lý, thoái vốn tại các đơn vị hoạt động 

trong các lĩnh vực mà Tổng công ty không cần nắm giữ theo chiến lược hoạt động của Tổng công ty; tập trung thu 

hồi vốn đầu tư tại các doanh nghiệp để ổn định tình hình tài chính, đồng thời tạo nguồn vốn tái đầu tư, nâng cao năng 

lực hoạt động của Công ty Mẹ và đầu tư vào các dự án tiềm năng, trong đó: 

- Phấn đấu triển khai thoái vốn thành công tối thiểu tại 10 – 15 doanh nghiệp. 

- Hoàn thành việc tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả trong năm 2013. 

- Tiếp tục đẩy nhanh việc đàm phán tái cấu trúc vốn tại Liên doanh Bắc An Khánh, phấn đấu hoàn thành thoái vốn một 

phần hoặc thoái hết vốn của Tổng công ty tại Liên doanh Bắc An Khánh trong năm 2013, tạo dòng tiền đủ lớn, làm 

thay đổi bức tranh tài chính của Tổng công ty. 

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xây lắp, giữ được vị trí là doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của Ngành 

Xây dựng: 

- Đổi mới căn bản công tác quản lý, triển khai hoạt động xây lắp theo hướng giảm dần việc giao thầu cho các đơn vị thi 

công, Công ty Mẹ là nhà thầu quản lý trực tiếp quản lý và kinh doanh các hợp đồng xây lắp thông qua các Ban điều 

hành công trình, nâng cao giá trị và hiệu quả, lợi nhuận từ hoạt động xây lắp cho Công ty Mẹ. 

- Lựa chọn, xây dựng một số đơn vị thành viên nòng cốt trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư bổ sung vốn nhằm nâng cao 

năng lực hoạt động, thi công cho các đơn vị này nói riêng và Tổng công ty nói chung. 

- Tập trung đấu thầu các công trình theo mô hình EPC để nâng cao hiệu quả công tác xây lắp, tăng cường công tác liên 

doanh – liên kết với các nhà thầu mạnh quốc tế như: Shimizu, Taisei, GS, Posco E&C,… để tăng năng lực cạnh 

tranh, tăng hiệu quả dự án. 

- Nâng cao năng lực trong tác công tác tìm kiếm và đấu thầu các dự án, thí điểm mở rộng thị trường hoạt động ra một 

số nước trong khu vực như Campuchia, Myanma... 

3. Hoạt động đầu tư - kinh doanh bất động sản: 

Ban điều hành xác định hoạt động đầu tư của Tổng công ty trong năm 2013 ngoài nhiệm vụ đáp ứng sản xuất kinh 

doanh trước mắt còn có nhiệm vụ tạo tiền đề, phát triển dự án trong tương lai. Hoạt động đầu tư của Tổng công ty 

trong năm sẽ tập trung vào những nội dung chính sau: 

- Chuẩn bị các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản mới, tập trung vào các dự án về nhà ở xã hội, nhà ở phân khúc 

trung bình, phù hợp với nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay (như dự án Khu đô thị nhà ở xã hội 18,5ha Bắc 
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An Khánh, Khu đô thị nhà ở xã hội Đại Áng), đồng thời nghiên cứu các dự án bất động sản cao cấp để đón đầu khi thị 

trường sôi động trở lại (dự án Vinata Tower)...; tập trung các dự án về hạ tầng cơ sở có hiệu quả như: khai thác tài 

nguyên nước sạch (đầu tư trạm bơm tăng áp của dự án nước Sông Đà giai đoạn 1, đầu tư dự án nước Sông Đà giai 

đoạn 2, nâng Tổng công suất dự án lên 600.000m3/ngày đêm), khu công nghiệp (đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công 

nghệ cao 2 - KCN Bắc Phú Cát cũ) …;  

- Tiếp tục hoàn chỉnh quy chế về khai thác, vận hành, hỗ trợ khách hàng tại các dự án kinh doanh bất động sản đã hoàn 

thành. 

- Nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là tổ chức quản lý sau đầu tư. 

4. Công tác quản lý, giám sát vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp: 

- Cơ cấu lại hệ thống Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của 

Người đại diện và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Người đại 

diện tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ 

doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động ổn định và đúng định hướng;  

5. Công tác quản lý tài chính: 

- Tiếp tục kiên trì theo định hướng: Giảm quy mô tổng tài sản, duy trì tỷ lệ nợ/vốn CSH như mức năm 2012 nhằm lành 

mạnh hóa bức tranh tài chính chung của Tổng công ty.  

- Tìm kiếm, tham gia vào các chương trình cải cách doanh nghiệp để tiếp cận các nguồn vốn vay dài hạn, ưu đãi của 

quốc tế như WB, ADB... để tái cấu trúc lại nợ của Tổng công ty. 

- Làm tốt công tác quản lý công nợ, thu hồi công nợ; quản lý chặt chẽ và hiệu quả dòng tiền hoạt động của Tổng công 

ty. 

6. Đổi mới mô hình tổ chức và bộ máy hoạt động của Tổng công ty để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 

2013 và các năm tiếp theo: 

Cùng với các giải pháp triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Ban điều hành nhận thấy công 

tác đổi mới mô hình tổ chức và bộ máy hoạt động của Tổng công ty là một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt, phải 

tiến hành ngay trong năm 2013 để giúp Tổng công ty vượt qua tình trạng mất cân đối và hoạt động ổn định trong giai 

đoạn tiếp theo.  

Công tác đổi mới mô hình tổ chức và bộ máy hoạt động của Tổng công ty bao gồm Kiện toàn mạnh mẽ đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo cấp cao, đổi mới hoạt động ở các Ban chức năng của Công ty Mẹ; Tổ chức, sắp xếp các đơn vị thành 

viên; Nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp. 

Nội dung chi tiết của công tác này sẽ được Ban điều hành lập báo cáo chi tiết, trình Hội đồng quản trị phê duyệt và 

thực hiện. 

 

 

IV.  GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN  

Tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất 2012 đã được kiểm toán, Công ty kiểm toán Deloitte có đưa ra một điểm 

lưu ý, cụ thể:  
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“Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 29/02/2012 của Văn phòng Chính Phủ về việc “Ý kiến kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ về xử lý tài chính sau thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt 

Nam” có đề cập một số vấn đề đã được nêu trong báo cáo của Thanh tra Chính phủ.”  

Theo kết luận tại thông báo 65/TB-VPCP ngày 29/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tài chính sau thanh 

tra cổ phần hóa Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ 

được Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý cụ thể theo từng nội dung như sau: 

- Điểm 1: “ Đồng ý với báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính về việc xử lý khoản tiền sử dụng đất và tầng 1 các nhà 

chung cư cao tầng VINACONEX đã xây dựng tại Dự án Khu đô thị mới Trung Hòa– Nhân Chính. “ 

Theo kết luận này, việc không tính tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính và đã đánh giá tăng giá 

trị tài sản là diện tích văn phòng tầng 1 các nhà chung cư cao tầng tại Dự án Khu đô thị mới Trung Hòa- Nhân Chính 

khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa VINACONEX được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và như vậy 

không làm thay đổi số liệu tài chính của VINACONEX vì không phát sinh thêm nghĩa vụ của VINACONEX với 

Nhà nước.  

- Điểm 2: “ Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc xử lý khoản lỗ và khoản tiền do các cổ 

đông chưa nộp khi tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ VINACONEX.” Theo đó, Công ty cổ 

phần Xây dựng và dịch vụ VINACONEX trước khi chuyển đổi là doanh nghiệp Nhà nước- đơn vị thành viên của 

VINACONEX. Do vậy, khi thực hiện chuyển đổi sở hữu toàn Tổng công ty VINACONEX, Bộ Xây dựng đã thực 

hiện bù trừ phần vốn Nhà nước giữa Công ty Mẹ và đơn vị thành viên. Thực chất đây là khoản bù lỗ cho giai đoạn 

Công ty Nhà nước (từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty -01/01/2004,  đến thời điểm chuyển thành 

Công ty cổ phần - 01/03/2005), mà Bộ Xây dựng đã điều chỉnh giảm vốn Nhà nước tại Tổng công ty VINACONEX 

khi phê duyệt giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp từ Tổng công ty Nhà nước sang 

Tổng công ty cổ phần VINACONEX thay vì sử dụng quỹ sắp xếp doanh nghiệp để bù đắp khoản lỗ nói trên. Về bản 

chất thì sử dụng quỹ sắp xếp doanh nghiệp, hay điều chỉnh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đều là dùng nguồn vốn 

Nhà nước để xử lý. 

Theo kết luận này, việc xử lý của Bộ Xây dựng là phù hợp với văn bản quy định và đồng thời không làm thay đổi số 

liệu tài chính của VINACONEX vì không phát sinh thêm nghĩa vụ của VINACONEX với Nhà nước. 

- Điểm 3: “ Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (UBND TP HN) điều chỉnh lại quy hoạch và yêu cầu chủ đầu tư 

phải nộp đầy đủ tiền sử dụng đất đối với diện tích 5.562 m2 đất xây dựng các nhà nối trên đất lưu không tại Khu đô 

thị mới Trung Hòa – Nhân Chính. “ 

Triển khai kết luận này, UBND TP HN đang triển khai lấy ý kiến để xác định giá trị sử dụng đối với phần diện tích 

đất lưu không này do trong các văn bản hiện hành của Nhà nước không có quy định về giá đất lưu không và thủ tục 

cấp giấy tờ sở hữu đối với diện tích đất lưu không sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục tài chính với Nhà nước.  

- Điểm 4: “ Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính xác định lại thời điểm (thời gian) 

phát sinh việc VINACONEX dùng giá trị lợi thế về quyền sử dụng đất được Nhà nước giao góp vốn vào liên doanh 

thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh.” 

Sau khi có kết luận của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, theo đó, quan điểm Bộ Tài 

chính cho rằng: “Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư do tỉnh Hà Tây cấp cho Công ty liên doanh thì 

VINACONEX đã là Tổng công ty cổ phần. Đồng thời, tại văn bản số 2141/TTg-ĐMDN ngày 5/12/2008 về việc xử lý 

các tồn tại sau khi cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam, Lãnh đạo Chính phủ đã có ý 

kiến xử lý: “Khoản giá trị quyền phát triển dự án Khu đô thị Bắc An Khánh phát sinh sau khi Tổng công ty 

VINACONEX đã chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần VINACONEX là của Tổng công ty cổ phần VINACONEX”. 

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chuẩn bị báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ để xem xét, kết luận.  

Khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kết luận chính thức về các nội dung tại điểm 3 và điểm 4 của Thông báo số 

65/TB-VPCP ngày 29/2/2012, VINACONEX sẽ nghiêm túc chấp hành và thông tin cụ thể tới các cơ quan quản lý 

Nhà nước và các quý vị cổ đông. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

Dự án bảo tàng Hà Nội 
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I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 

Trong năm 2012, mặc dù thị trường không thuận lợi và Tổng công ty thiếu nguồn vốn hoạt động, song HĐQT đã rất quyết 

liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông 

phê duyệt, nỗ lực đạt được lợi nhuận từ các hoạt động thường xuyên trong năm 2012 là 486,8 tỷ đồng. Hoạt động xây lắp 

tăng trưởng so với thực hiện năm 2011 (doanh thu tăng 18%, lợi nhuận gộp tăng 1,2%). Các sản phẩm bất động sản do 

Công ty Mẹ trực tiếp đầu tư và kinh doanh đã được tiêu thụ hết, không còn hàng tồn đọng. Công tác thu hồi công nợ được 

thực hiện quyết liệt nhất từ trước đến nay và đã đạt được kết quả tốt, giúp Tổng công ty có nguồn vốn để duy trì các hoạt 

động.  

Tuy nhiên, kết quả chung Công ty Mẹ đã không hoàn thành được kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 phê 

duyệt, lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Công ty Mẹ lỗ 619,9 tỷ đồng. Các nguyên nhân cụ thể đã được Ban điều hành 

nêu tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. 

 

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết về việc phê duyệt cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc Tổng công ty 

bao gồm Tổng giám đốc và 06 Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực (tái cấu trúc, tài chính, đầu tư và kinh doanh bất 

động sản, xây dựng, khoa học công nghệ, phụ trách khu vực miền Trung và miền Nam). Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông 

Đinh Việt Tùng – thành viên HĐQT kiêm đảm nhiệm chức vụ PTGĐ phụ trách tài chính; gia hạn thời gian đảm nhiệm 

chức vụ PTGĐ đối với các Phó Tổng giám đốc hết thời hạn bổ nhiệm. Căn cứ vào cơ cấu nhân sự được HĐQT phê duyệt, 

Tổng giám đốc đã rất tích cực, chủ động phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy và Tiểu ban nhân sự đãi ngộ HĐQT trong 

việc rà soát, đánh giá, tìm kiếm nguồn nhân sự cao cấp trong Tổng công ty và các Công ty thành viên có đủ năng lực, trình 

độ, uy tín để trình HĐQT xem xét, lựa chọn bổ sung cho đủ cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc, dự kiến việc kiện toàn 

nhân sự Ban Tổng giám đốc sẽ hoàn thành trong năm 2013.  

Trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, Tổng giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các Phó Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, công việc cụ thể cũng như phụ trách hoạt động của từng Phòng/ban nghiệp 

vụ. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được phân công. Các chủ trương, chính sách, nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành tổ chức triển 

khai đầy đủ, kịp thời. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban thực hiện chế độ họp giao ban hàng tuần, 

hàng tháng và tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để xử lý kịp thời các 

vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Ban điều hành đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi 

phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm nhân lực. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban điều hành 

đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp tài chính, tái cấu trúc vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên, 

đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư. Trong hoạt động xây lắp, để khắc 

phục hạn chế về vấn đề nguồn vốn có yếu tố quân đội, Ban điều hành đã chủ động thực hiện các phương án liên danh, liên 

kết với các nhà thầu quốc tế có uy tín để được tham gia các dự án lớn, nguồn vốn tốt của ODA, ADB để đảm bảo nguồn 

việc làm và doanh thu cho Tổng công ty và các Công ty thành viên. Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Ban điều 

hành đã chủ động phối hợp với người đại diện vốn tại các Công ty thực hiện các giải pháp nhằm giải phóng các sản phẩm 

bất động sản tồn kho, khẩn trương hoàn thành các dự án dở dang để thu tiền về, đảm bảo lợi nhuân và an toàn vốn. 

Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các đợt phát 

động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào, văn hóa thể thao để nên tạo được sự thống nhất và đồng thuận 
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trong hoạt động của Tổng công ty. Ban Tổng giám đốc đã có các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời 

động viên, khuyến khích, nâng cao tinh thần lao động và nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

toàn thể CBCNV trong Tổng công ty.  

Công tác quản trị Tổng công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, sau khi quy chế  tổ chức và hoạt động 

HĐQT mới được ban hành, Ban Tổng giám đốc đã kịp thời triển khai rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản lý các 

lĩnh vực liên quan và quy chế hoạt động của các Ban chức năng phù hợp với cơ chế quản lý mới của Hội đồng quản trị, 

đảm bảo việc vận hành và quản lý thông suốt về mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. 

Tất cả các hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật pháp hiện hành của 

nhà nước và phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. 

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, trong năm 2012, công tác điều hành của Tổng công ty vẫn còn một số tồn tại như kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả hai lĩnh vực chính (xây dựng, bất động sản) đều không đạt kế hoạch do nhiều 

nguyên nhân khách quan và chủ quan; việc củng cố nhân sự cho Ban điều hành còn lúng túng trong phương pháp thực 

hiện; việc thực hiện công tác tái cấu trúc vốn tại một số Công ty còn chậm. Trong năm 2013, Ban điều hành cần phát huy 

hơn nữa tính chủ động, sáng tạo để thực hiện thành công các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao 

 III.  CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong thời gian qua và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2013 do Ban điều hành đề xuất, Hội đồng quản trị đề ra định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho năm 2013 như 

sau: 

1. Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2013 

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cấu trúc Tổng công ty Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu 

trúc vốn tại các Công ty thành viên năm 2013, bao gồm kế hoạch nâng cao tỷ lệ sở hữu vốn tại các Công ty nòng cốt 

thuộc các lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty (xây dựng, bất động sản); kế hoạch thoái vốn tại các Công ty thuộc nhóm 

phải triển khai tái cấu trúc hoặc đầu tư linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty. quyết tâm 

hoàn thành tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả trong năm 2013 và triển khai kế hoạch thoái vốn tại Công 

ty liên doanh An Khánh để tạo dòng tiền đủ lớn, ổn định tình hình tài chính của Tổng công ty. 

3. Chỉ đạo Ban xử lý công nợ tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ của Tổng công 

ty, góp phàn bổ sung dòng tiền phục vụ hoạt động 

4. Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty, duy trì tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Tổng công ty 

tương đương năm 2012 để Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, quản lý chặt chẽ dòng tiền thanh toán và 

làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ.Thu xếp đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Tổng công ty và góp vốn bổ sung vào các Công ty nòng cốt và trọng điểm, thực hiện để góp vào Công ty VVHA 

theo tỷ lệ thích hợp. 

5. Tập trung nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, đảm bảo VINACONEX tiếp tục giữ vững vị trí là 

doanh nghiệp xây dựng hàng đầu thông qua việc đổi mới mô hình quản lý dự án, áp dụng khoa học kỹ thuật và công 

nghệ mới trong hoạt động xây lắp và hướng trọng tâm vào đấu thầu thực hiện các công trình theo mô hình EPC để 

nâng cao hiệu quả thực hiện. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hiện có, đồng thời tìm 

kiếm các dự án mới có tiềm năng, trong đó tập trung vào các dự án nhà ở xã hội, nhà ở phân khúc trung bình, phù 
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hợp với nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay song song với việc nghiên cứu các dự án bất động sản cao cấp để 

đón đầu khi thị trường sôi động trở lại. 

6. Tăng cường công tác quản lý, giám sát vốn đầu tư nhằm giảm thiểu các rủi ro làm thiệt hại đến quyền lợi hợp phát 

của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; rà soát lại đội ngũ người đại diện để đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò, 

quyền hạn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên 

7. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn,đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty để theo kịp yêu cầu hoạt 

động của Tổng công ty. 

8. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

9. Tiếp tục Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong các công tác xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường vì sự phát 

triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.  
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Dự án Tây Mỗ - Đại Mỗ 

Dự án cầu Bãi Cháy – Quảng Ninh 
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I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

 

 

1. Ông Nguyễn Thành Phƣơng 

Ông Phƣơng hiện đang là Bí thƣ Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. Với 38 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xây dựng, 

ông Phƣơng hiện còn giữ chức Phó chủ tịch 

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam. 
 

2. Ông Vũ Quý Hà 

Ông Hà hiện là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám 

đốc Tổng công ty. Với 32 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực xây dựng, ông Hà có nhiều kinh nghiệm 

trong việc đấu thầu các dự án có nguồn vốn trong và 

ngoài nƣớc. 

 

3. Ông Hoàng Nguyên Học 

Ông Học đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ 

tháng 6 năm 2008. Từng đảm nhiệm cƣơng vị 

Cục trƣởng cục Tài chính doanh nghiệp thuộc 

Bộ Tài chính, hiện ông Học đang là ủy viên 

HĐTV, Phó Tổng giám đốc SCIC.  

4. Ông Đinh Việt Tùng 

Ông Tùng là thành viên HĐQT VINACONEX từ 

tháng 12 năm 2011. Đến tháng 3/2012, ông Tùng 

đƣợc HĐQT bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Tổng 

giám đốc VINACONEX. 

 

5. Ông Hoàng Anh Xuân 

Ông Xuân là thành viên HĐQT VINACONEX 

từ tháng 4 năm 2009. Hiện ông Xuân đang là 

Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(VIETTEL). 
 

6. Ông Đoàn Châu Phong 

Ông Phong hiện là Phó Bí thƣ Đảng Ủy – thành viên 

HĐQT - Phó Tổng giám đốc VINACONEX. Với 31 

năm kinh nghiệm, ông Phong đã nhiều năm công tác 

trong lĩnh vực đầu tƣ, quản lý dự án. 

 

7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Ông Hùng là thành viên HĐQT VINACONEX 

từ tháng 4 năm 2009. Ngoài ra, ông Hùng hiện 

đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn 

Viễn Thông Quân đội (VIETTEL). 
 

8. Ông Nguyễn Quốc Huy 

Ông Huy là thành viên HĐQT VINACONEX từ 

tháng 12 năm 2011. Ngoài ra, ông Huy hiện đang giữ 

chức Phó Tổng giám đốc SCIC. 

 

9. Ông Nguyễn Thiều Quang 

Ông Quang tham gia HĐQT VINACONEX từ 

tháng 6 năm 2008. Ngoài ra ông Quang còn là 

Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank. 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

Số lƣợng chức danh thành 

viên HĐQT nắm giữ tại 

các công ty khác 

1 Nguyễn Thành Phương          0,06% 04 

2 Vũ Quý Hà          0,04% 06 

3 Đoàn Châu Phong 
0,01% 

07 

4 Hoàng Nguyên Học 
- 

01 

5 Đinh Việt Tùng 
- 

0 

6 Nguyễn Quốc Huy 
- 

05 

7 Hoàng Anh Xuân 
- 

05 

8 Nguyễn Mạnh Hùng 
- 

04 

9 Nguyễn Thiều Quang 
- 

07 

 

2. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động của các Tiểu ban:  

a) Tiểu ban Tái cấu trúc: 

1) Ông Hoàng Nguyên Học – thành viên HĐQT – Trưởng tiểu ban 

2) Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng giám đốc – Phó trưởng tiểu ban 

3) Ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng – thành viên 

4) Ông Nguyễn Tuấn Cường – Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực – thành viên 

5) Ông Phan Vũ Anh – GĐ Ban Đối ngoại pháp chế  - thành viên (hiện đã chuyển công tác) 

6) Bà Trần Thị Thanh Huyền – Phó phòng Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế  – thành viên 

 Hoạt động của Tiểu ban tái cấu trúc 

 Tổng hợp đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các doanh nghiệp, theo đó đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại 68 đơn vị có 

vốn góp của Tổng công ty, có kiến nghị biện pháp xử lý tại từng Công ty; 

 Rà soát và đánh giá hiệu quả công tác Người đại diện vốn của Tổng công ty; 

 Rà soát và xây dựng các cơ chế nội bộ về công tác quản lý vốn; các quy chế, quy trình về công tác tái cấu trúc doanh 

nghiệp. 
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b) Tiểu ban Đầu tƣ: 

1) Ông Hoàng Anh Xuân – thành viên HĐQT – Trưởng tiểu ban 

2) Ông Vũ Quý Hà – thành viên HĐQT, TGĐ – Phó Trưởng tiểu ban 

3) Ông Đoàn Châu Phong – thành viên HĐQT, Phó TGĐ – thành viên 

4) Ông Nguyễn Đức Lưu  - Trợ lý Tổng giám đốc, nguyên GĐ Ban Đầu tư - thành viên 

5) Ông Phan Vũ Anh – GĐ Ban Đối ngoại pháp chế  - thành viên (hiện đã chuyển công tác) 

6) Ông Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch – thành viên 

Hoạt động của Tiểu ban đầu tƣ  

 Rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án 

 Rà soát, xây dựng các cơ chế nội bộ về công tác quản lý đầu tư của Tổng công ty. 

 Nghiên cứu xây dựng chiến lược đầu tư của Tổng công ty giai đoạn từ nay đến năm 2015, lập kế hoạch vốn phục vụ 

cho việc triển khai các dự án đầu tư 

 

c) Tiểu ban nhân sự đãi ngộ: 

1) Ông Nguyễn Thiều Quang – thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban 

2) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT – Phó Trưởng Tiểu ban 

3) Ông Nguyễn Tuấn Cường – Giám đốc Ban phát triển nhân lực – Phó Trưởng tiểu ban 

4) Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Giám đốc Ban Tài chính kế hoach – thành viên 

5) Ông Vũ Văn Sơn – chuyên viên Ban phát triển nhân lực – thành viên 

6) Ông Nguyễn Quốc Huy – Thư ký Chủ tịch HĐQT – thành viên 

Hoạt động của Tiểu ban nhân sự đãi ngộ 

Xây dựng quy trình phối hợp công tác giữa thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị trong việc bổ nhiệm cán bộ của 

Tổng công ty thuộc diện HĐQT quản lý; triển khai việc phỏng vấn và đề xuất ý kiến đánh giá về các ứng viên để 

HĐQT Tổng công ty xem xét, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền. 

d) Tiểu ban kiểm soát nội bộ: 

1) Ông Đinh Việt Tùng – thành viên HĐQT, Phó TGĐ – Trưởng Tiểu ban 

2) Ông Trần Đăng Lợi – Giám đốc Ban Quản lý và Giám sát  đầu tư tài chính – Phó Trưởng tiểu ban 

3) Bà Kiều Bích Hoa – thành viên Ban kiểm soát – thành viên 

4) Bà Trần Thị Thanh Huyền – Phó phòng Pháp chế, Ban ĐNPC – thành viên 

Hoạt động của Tiểu ban kiểm soát nội bộ 

Triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm soát tài chính, xây dựng quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của 

Tổng công ty. 
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3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:   

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có 15 cuộc họp, nội dung cụ thể như sau: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1  02/2012/NQ-HĐQT 21/2/2012  Giao Ban xử lý công nợ khẩn trương hoàn thành phương án thu 

hồi, xử lý công nợ  của Tổng công ty trong Quý I/2012, báo cáo 

lại HĐQT Tổng công ty 

 Phê duyệt cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc 

 Chỉ đạo việc xây dựng quy trình phối hợp công tác giữa thường 

vụ Đảng ủy và HĐQT 

 Thống nhất kiện toàn các tiểu ban thuộc HĐQT 

 Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 

 Thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Đinh Việt Tùng – thành 

viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ PTGĐ phụ trách tài chính 

2  03/2012/NQ-HĐQT 21/3/2012  Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến kế hoạch 

SXKD năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận, quỹ lương 

2011 và 2012, quy trình phối hợp giữa thường vụ Đảng ủy và 

HĐQT, TGĐ; thoái vốn tại Công ty Tài chính CP VINACONEX 

Viettel, Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An 

Khánh, kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty CP XMCP và 

tăng vốn điều lệ của Công ty XMCP, lựa chọn đơn vị kiểm toán 

BCTC Công ty năm 2012 

3  04/2012/NQ-HĐQT 9/4/2012  Thống nhất chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 của 

TCT, thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh năm 2012 của Công ty Xi măng Cẩm Phả, Rà soát, kiện 

toàn các quy chế của TCT, thống nhất quy trình phối hợp giữa 

thường vụ Đảng ủy và HĐQT, Tổng giám đốc trong công tác bổ 

nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT 

TCT, thống nhất một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt 

động của VINACONEX Xuân Mai 

4  05/2012/NQ-HĐQT 14/4/2012  Thống nhất một số biện pháp nhằm đạt được chỉ tiêu SXKD năm 

2012 của Công ty XMCP; thống nhất một số nội dung liên quan 

đến nhân sự Ban điều hành Công ty XMCP; Giao tiểu ban tái cáu 

trúc hoàn thiện Quy chế bán cổ phần và kế hoạch tái cấu trúc các 

đơn vị của TCT; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc 

danh mục đầu tư; thống nhất phương án kiện toàn nhân sự Công 
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ty 11; thống nhất về công tác bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của TCT 

5  07/2012/NQ-HĐQT 4/5/2012  Thống nhất một số nội dung liên quan tới kế hoạch SXKD năm 

2012 và phương án thay đổi nhân sự XMCP; thống nhất sửa đổi 

quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT; chấm dứt hoạt động của 

thường trực HĐQT TCT; thành lập Ban quản lý và giám sát đầu 

tư tài chính trên cơ sở Ban giám sát KTTC và phòng Đầu tư tài 

chính; thống nhất cơ cấu phân nhóm các đơn vị thành viên, thống 

nhất chủ trương gia hạn nợ vay của Công ty CP XMCP đối với 

TCT; thống nhất chủ trương cho phép TCT tham gia tiếp cân 

nguồn vốn tín dụng năm trong khuôn khổ dự án tài trợ Chương 

trình cải cách doanh nghiệp NN và hỗ trợ quản trị công ty của 

Ngân hàng phát triển châu Á 

6  08/2012/NQ-HĐQT 7/6/2012  Thống nhất một số nội dung liên quan tới việc trả nợ trái phiếu 

VINACONEX 2010, tình hình SXKD của TCT 5 tháng đầu năm 

2012; tái cấu trúc danh mục đầu tư và thoái vốn tại các đơn vị, 

tình hình SXKD của Công ty VINACONEX Xuân Mai; Lựa chọn 

Deloitte là Công ty kiểm toán BCTC Công ty mẹ và hợp nhất của 

TCT; phương án chuyển nhượng văn phòng làm việc tại tầng 1 

17T7 Trung Hòa Nhân Chính; chủ trương chuyển nhượng cổ phần 

tại VINACONEX Hoàng Thành; việc xóa một số các khoản nợ 

khó đòi của Ban xử lý nợ; giao CT, TGĐ  xây dựng, chiến lược 

hoạt động tới hết năm 2012; rà soát lại cơ chế quản lý hoạt động 

xây lắp của TCT 

7  9/2012/NQ-HĐQT 10/7/2012  Thống nhất báo cáo tình hình SXKD 06 tháng đầu năm của TCT 

 Đề nghị Ban điều hành bổ sung kế hoạch thoái đến 100% vốn tại 

Công ty Liên doanh An Khánh, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm, củng cố, nâng cao hiệu 

quả hoạt động xây lắp và đầu tư của TCT, xây dựng kế hoạch 

dòng tiền 06 tháng cuối năm 

 Thống nhất tổ chức cuộc họp riêng chuyên đề về kế hoạch tái cấu 

trúc công ty thành viên năm 2012, thống nhất chủ trương tái cấu 

trúc Công ty XMCP theo một số điều kiện, thống nhất không tính 

phí bảo lãnh đối với các khoản vay vốn lưu động của Công ty 

XMCP năm 2012 yêu cầu báo cáo hoạt động của Trạm nghiền 

XMCP 

8  10/2012/NQ-HĐQT 11/7/2012  Thống nhất chủ trương kế hoạch tái cấu trúc theo đề xuất của Tiểu 

ban tái cấu trúc, thống nhất chủ trương thoái 100% vốn của TCT 

tại Công ty VINACONEX E&C.  Thống nhất một số nội dung 
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liên quan tới tình hình hoạt động SXKD, chủ trương tái cấu trúc 

tại VINACONEX Xuân Mai, yêu cầu người đại diện vốn chỉ đạo 

kiện toàn tổ chức, nhân sự, kiểm soát tài chính v.v. từ Công ty 

VINACONEX Xuân Mai đến các công ty thành viên, thống nhất 

chủ trương TCT tiếp nhận lại dự án nhà ở CBCNV Trạm nghiền 

XMCP từ VINACONEX Xuân Mai, thống nhất chủ trương giao 

người đại diện vốn tại VINACONEX Xuân Mai phê duyệt 

phương án tái cấu trúc, chủ động chỉ đạo khẩn trương triển khai 

tái cấu trúc. 

9  11/2012/NQ-HĐQT 1/8/2012  Thống nhất thu xếp dòng tiền góp vốn vào Công ty CP Phát triển 

đô thị VINACONEX Viettel 

 Thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty VINACONEX Xuân 

Mai 

10  12/2012/NQ-HĐQT 28/8/2012  Thống nhất nội dung báo cáo của TGĐ về kết quả sản xuất kinh 

doanh 7 tháng đầu năm và chủ trương không điều chỉnh kế hoạch 

SXKD năm 2012 

 Thống nhất chủ trương lựa chọn Tập đoàn Heidelberg là nhà đầu 

tư nghiên cứu, khảo sát độc quyền đàm phán tái cấu trúc XMCP 

trong 03 tháng 

 Thống nhất một số nội dung liên quan đến Công ty XMCP và 

Trạm nghiền  

 Thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư vào Thủy điện Ngòi Phát, 

phê duyệt góp vốn vào Công ty CP Phát triển đô thị 

VINACONEX Viettel, thống nhất kế hoạch thoái vốn tại An 

Khánh JVC và phương án chuyển nhượng phần vốn tại 

VINACONEX Hoàng Thành 

 Giao Ban điều hành xây dựng phương án tính quỹ lương và giao 

Tiểu ban tái cấu trúc rà soát chỉnh sửa Quy chế bán cổ phần. 

11  13/2012/NQ-HĐQT 7/9/2012  Thông qua một số chủ trương tại Dự án thủy điện Ngòi Phát 

12  14/2012/NQ-HĐQT 26/9/2012  Thống nhất Báo cáo kết quả SXKD 08 tháng và một số biện pháp 

ổn định tình hình tài chính TCT; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm tại các công ty thành viên gặp khó khăn, HĐQT sẽ căn cứ 

vào diễn biến thị trường và yêu cầu hoạt động SXKD của TCT để 

quyết định giải pháp cụ thể, đảm bảo lợi ích của TCT trong hoạt 

động tái cấu trúc phần vốn 

 Giao TGĐ chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD 2013 và chiến lược 
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tái cấu trúc TCT từ 2013, báo cáo HĐQT phê duyệt; chỉ đạo tính 

toán lại phương án giao dịch hoán đổi khoản vay NH trong nước 

của HĐ tín dụng số 2640/NHTC5 sang đồng USD; và chỉ đạo xây 

dựng phương án tiếp tục đầu tư trạm bơm tăng áp và chỉ đạo 

nghiên cứu thực hiện phương án chuyển nợ quá hạn của Công ty 

Viwapico thành vốn góp tại Công ty 

 Thống nhất chủ trương xóa nợ của TCT tại BQL trường ĐHQG 

Lào và Công ty CP Dệt lụa Việt Nam, thống nhất phương án tái 

cấu trúc tại VINACONEX Xuân Mai, thống nhất chủ trương repo 

cổ phiếu, phê duyệt quỹ lương 2012 của Công ty mẹ, thống nhất 

nội dung báo cáo TGĐ về hoạt động SXKD và tình hình pháp lý 

Công ty 11 

13  16/24012/NQ-HĐQT 8/11/2012  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 09 tháng 2012 và dự 

kiến kết quả 2012 của Ban điều hành, giao Ban điều hành tiếp tục 

triển khai các biện pháp tái cấu trúc vốn đầu tư tại dự án Bắc an 

Khánh trong năm 2012 

 Thông qua báo cáo của Ban xử lý công nợ, thống nhất chủ trương 

phát hành riêng lẻ trái phiếu 2012, giao TGĐ chỉ đạo thuê chuyên 

gia độc lập làm rõ nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư Dự án thủy 

điện Ngòi Phát, Giao TGĐ và người đại diện vốn làm rõ những 

tồn tại trong hoạt động của VINACONEX Xuân Mai, thống nhất 

chủ trương thay thế lãnh đạo VINACONEX Xuân mai và 

VINACONEX ITC, thống nhất báo cáo sửa đổi điều lệ Tổng công 

ty, thống nhất chủ trương nghiên cứu triển khai hoạt động tại thị 

trường Campuchia, giao TGĐ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các 

giải pháp tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của 

XMCP, và đề nghị Ban kiểm soát tăng cường vai trò giám sát hoạt 

động TCT 

14  17/2012/NQ-HĐQT 6/12/2012 
 Đề nghị Ban điều hành triển khai các biện pháp để giảm lỗ và rà 

soát kỹ từng chỉ tiêu kế hoạch hoàn tất báo cáo kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 2013 

 Yêu cầu Ban điều hành chuẩn bị, báo cáo HĐQT các vị trí nhân 

sự có tính cấp bách ở một số đơn vị làm ăn thua lỗ 

 Thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty CP EVN Quốc tế. 

15  18/2012/NQ-HĐQT 13/12/2012 
 Thống nhất các chỉ tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2013 của Công ty mẹ, phê duyệt phương án phát hành trái 

phiếu doanh nghiệp, phương án góp vốn vào Công ty CP Phát 

triển đô thị VINACONEX Viettel, thống nhất chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ vốn góp của TCT tại An Khánh JVC 
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4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

Ông Nguyễn Thiều Quang – Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ 

 Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

HĐQT 

 Là Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ của HĐQT, thực hiện công việc:  

- Chỉ đạo xây dựng quy trình phối hợp công tác giữa thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị trong việc 

bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty 

- Chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chế độ đãi ngộ của Tổng công ty. 

- Trực tiếp thực hiện phỏng vấn và lựa chọn các ứng viên cho các chức danh thuộc sự quản lý của 

HĐQT, lãnh đạo các công ty thành viên. 

5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.  

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị đã có chứng chỉ về quản trị công ty trong năm: 

1) Ông Đoàn Châu Phong – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám dốc 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: 

1) Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch HĐQT  

2) Ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc  

3) Ông Đinh Việt Tùng – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 

 

www.vinaconex.com.vn 43 

 

II. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thành viên Ban kiểm soát 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

 

1. Ông Đặng Thanh Huấn 

Ông Huấn giữ chức vụ Trƣởng Ban Kiểm soát 

từ tháng 12 năm 2006. Ông Huấn có hơn 15 năm 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán 

và tài chính.  
 

2. Ông Phạm Chí Sơn 

Ông Sơn là thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 12 

năm 2006. Ông Sơn tham gia vào VINACONEX từ 

năm 2002. Hiện nay ông Sơn còn đảm nhiệm chức vụ 

Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế VINACONEX. 

 

3. Ông Vũ Hồng Tuấn 

Ông Tuấn là thành viên Ban Kiểm soát 

VINACONEX từ tháng 12 năm 2011. Ngoài ra, 

ông Tuấn hiện đang giữ chức Phó trƣởng Ban 

quản lý rủi ro tại Tổng công ty SCIC. 
 

4. Bà Kiều Bích Hoa 

Bà Hoa là thành viên Ban Kiểm soát VINACONEX 

từ tháng 12 năm 2011. Ngoài ra, bà Hoa hiện còn là 

chuyên viên Ban Đầu tƣ 2 của Tổng công ty SCIC. 

 

5. Ông Phạm Phú Trƣờng 

Ông Trƣờng là thành viên Ban Kiểm soát 

VINACONEX từ tháng 12 năm 2011. Ngoài ra, 

ông Trƣờng hiện đang giữ chức Trƣởng phòng 

dự án Công ty BĐS của Tập đoàn viễn thông 

quân đội - Viettel. 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần 

Họ và tên Chức vụ Số CP sở hữu Tỷ lệ 

1. Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban 53.626 0,01% 

2. Phạm Chí Sơn Thành viên 67.333 0,02% 

3. Phạm Phú Trường Thành viên - - 

4. Vũ Hồng Tuấn Thành viên - - 

5. Kiều Bích Hoa Thành viên - - 

Tổng  120.959 0,05% 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 

a) Các công tác đã thực hiện năm 2012: 

- Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ quý, năm để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều 

hành; soát xét Báo cáo tài chính và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong quý, năm. 

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp quan trọng 

của Ban Điều hành Tổng công ty. 

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng công ty trong việc quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2012, cụ thể:  

 Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc trong năm 2012. 

 Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty về các vấn đề liên quan đến 

hoạt động của Tổng 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 2012 đối 

với HĐQT và Ban Tổng 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 Tổng công ty theo các quy định của pháp luật. 

 Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Người Đại diện quản lý vốn Tổng công ty tại các đơn vị thành viên, 

với các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát trực tiếp tại các công ty thành viên, trong 

đó: 02 đợt kiểm tra tại các đơn vị thành viên như Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả và Công ty cổ phần 

VINACONEX Xuân Mai; 01 lần tại Công ty cổ phần ITC và một số đơn vị thành viên khác. 

- Về hạn chế, khuyết điểm của Ban kiểm soát:  

 Các Thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho hoạt  động kiểm tra, kiểm soát 

của Ban. 
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 Ban kiểm soát tập trung chủ yếu vào giám sát hoạt động của công ty mẹ, một số công ty thành viên có vốn lớn và 

đang gặp khó khăn (như công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng VINACONEX 

Xuân mai, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch ITC…). Do đó, các khó khăn, tồn tại của một số công ty chưa 

nắm bắt và kiến nghị kịp thời với HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty. 

b) Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty 

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị 

Tổng công ty. 

- Đại diện Ban kiểm soát đều được mời họp và tham gia ý kiến các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp 

quan trọng khác của Ban điều hành. 

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tìn theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung 

cấp thông tin của Ban kiểm soát: Các Phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị Tổng công ty đều được cung cấp cho Ban kiểm soát. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp 

thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong các quý, năm, Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu 

cầu. 

- Trong năm 2012, theo yêu cầu của HĐQT, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Người Đại diện quản lý vốn Tổng công ty tại 

một số đơn vị thành viên Tổng công ty, trong đó có các công ty lớn, đang gặp khó khăn trong hoạt động như Công ty cổ 

phần xi măng Cẩm Phả (thực hiện kiểm tra 02 lần), công ty cổ phần bê tông và xây dựng Xuân Mai (kiểm tra 02 lần). 

c) Định hướng kế hoạch năm 2013 

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tập trung thực hiện kiểm tra, soát xét tại các đơn vị thành viên, trong đó đặc biệt lưu ý đến các đơn 

vị có nhiều khó khăn: Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Xuân Mai, Công ty cổ 

phần ITC… 

- Ban Kiểm soát sẽ phối hợp với Đại diện quản lý vốn, các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm 

soát định kỳ tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các công ty thành viên. 

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động Tổng công ty theo chức năng, nhiệm 

vụ đã quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định của pháp luật.  

d) 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 tháng, quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Tổng công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định 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 của Tổng công ty, 

đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty trong năm. 

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong phạm vi 

trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền 

và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Tổng công ty. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thảo luận 

và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tổng công ty như sau:  

- Tuy nhiên, công tác quản lý của HĐQT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: 

 Công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên chưa hoàn thành theo kế hoạch, đặc biệt là tái cấu trúc các công ty lớn 

như Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả, Công ty TNHH khu đô thị mới An Khánh. Theo đánh giá của Ban Kiểm 
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soát thì nguyên nhân của việc thực hiện tái cấu trúc các đơn vị này chưa thực hiện được là do: Đây là các công ty có 

vốn và tài sản lớn nên số nhà đầu tư có đủ năng lực tham gia hạn chế; Các nhà đầu tư tham gia chưa đáp ứng nhiều 

tiêu chí của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Việc thoái vốn của các công ty có vốn và tài sản lớn phải qua nhiều thủ 

tục pháp lý nên thời gian thực hiện không thể nhanh được.  

 Việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã không đánh giá hết được khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện nên kết quả kinh hoạt động kinh doanh năm 2012 không đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận. 

 Công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả: HĐQT Tổng công ty đã thực hiện nhiều 

biện pháp: cơ cấu lại tổ chức, kiện toàn nhân sự chủ chốt, tăng cường công tác quản trị của Công ty cổ phần xi măng 

Cẩm Phả và thực tế đã giảm lỗ khá lớn của công ty trong năm 2012. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa đạt kế hoạch các 

chỉ tiêu: Doanh thu đạt 88%; sản lượng tiêu thụ xi măng đạt 76,62%; EBITDA (lợi nhuận chưa tính khấu hao, chi phí 

tài chính) chỉ đạt 396 tỷ đồng so với kế hoạch là 530 tỷ đồng. 

e) Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành  

Năm 2012, tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh 

doanh bất động sản do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam: thị trường bất 

động sản suy giảm mạnh; các chủ đầu tư dừng hoặc giãn tiến độ thi công các công trình xây dựng, tín dụng thắt chặt, lãi suất 

vay ngân hàng vẫn ở mức cao…Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đã được những kết quả sau: 

- Công tác thoái vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết: Ban điều hành đã chỉ đạo thoái vốn tại 10 đơn vị theo kế hoạch 

tái cấu trúc đã được duyệt với tổng giá trị chuyển nhượng 305,73 tỷ đồng, lợi nhuận 78,6 tỷ đồng. 

- Công tác thu hồi và thanh toán công nợ: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác thu hồi công nợ (số thu về là 

trên 1.000 tỷ đồng) và đã tạo được đủ nguồn trả nợ trái phiếu doanh nghiệp đến hạn 2.348 tỷ đồng.  

- Về công tác xây lắp và quyết toán các công trình: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành thi công đạt yêu cầu về tiến độ và 

chất lượng của các công trình như dự án ký túc xá đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thiết kế và thi 

công xây dựng dự án Bắc An Khánh giai đoạn 1, 2, công trình nhà ga T2 Cảng hàng không Nội Bài…. Bên cạnh đó, Ban 

điều hành cũng đôn đốc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành với chủ đầu tư để đảm bảo dòng tiền cho sản xuất 

kinh doanh. Doanh thu hoạt động xây lắp tuy chưa đạt kế hoạch năm 2012 xong vẫn tăng trưởng 18% so với năm 2011. 

- Về công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản đã được Tổng giám đốc và Ban 

điều hành chỉ đạo tập trung tại các dự án như: dự án N05, cho thuê văn phòng tại 34 Láng Hạ, các hợp đồng thuê đất khu 

CNC Hòa Lạc...Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện năm 2012 đạt tương ứng 63,7% kế hoạch năm 

2012. Trong điều kiện thị trường bất động sản suy giảm mạnh, kết quả nêu trên là một cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành 

và cán bộ công nhân viên Tổng công ty. 

- Một số tồn tại, hạn chế Ban Điều hành: 

 Tổng công ty vẫn chưa hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức,…) theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận năm 2012 không đạt được kế hoạch đề ra chủ yếu là hoạt động tại 

cấu trúc đạt thấp, chỉ đạt 78.606 triệu đồng so với kế hoạch là 598.925 triệu đồng. Mặt khác, khoản trích dự phòng 

thực tế 1.301,55 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch là 1.017 tỷ đồng. 

 Tổng công ty vẫn chưa hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng. 
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

2.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Xem phụ lục 2) 

2.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, việc thực hiện các quy định về 

quản trị Công ty 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các thành viên chủ chốt tính đến ngày 20/3/2012 

Họ tên Chức vụ Số cổ phần* 

Nguyễn Thành Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 257.000 

Vũ Quý Hà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 161.800 

Hoàng Nguyên Học  Thành viên Hội đồng quản trị 0 

Đinh Việt Tùng Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc 0 

Hoàng Anh Xuân  Thành viên Hội đồng quản trị 10.000 

Đoàn Châu Phong Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc 57.231 

Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 10.000 

Nguyễn Quốc Huy Thành viên Hội đồng quản trị 0 

Nguyễn Thiều Quang Thành viên Hội đồng quản trị 16.666 

Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban kiểm soát 53.626 

Phạm Chí Sơn Thành viên Ban kiểm soát 67.500 

Vũ Hồng Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 0 

Kiều Bích Hoa Thành viên Ban kiểm soát 0 

Phạm Phú Trường Thành viên Ban kiểm soát 5.000 

Nguyễn Đình Thiết Phó Tổng giám đốc 45.000 

Nguyễn Ngọc Điệp Phó Tổng giám đốc 60.809 

Vương Công San Phó Tổng giám đốc 33.700 

Nguyễn Quốc Hòa Kế toán trưởng 400.000 

* Là số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 

2.3 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ năm 2012 

TT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Cổ đông 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
Lý do 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 
Nguyễn Quốc 

Hòa 

Kế toán 

trưởng 
185.019 0,062% 400.000 0,09% 

Mua thêm do nhu 

cầu cá nhân 

2.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn năm 2012 

TT 
Tổ chức thực hiện 

giao dịch 

SLCP 

trước 

giao dịch 

Tình hình thực hiện giao dịch 
Ngày thực 

hiện giao dịch 

SLCP sau giao 

dịch 
Tỷ lệ 

Mua Bán 

1 Market Vectors   3.330.800 16/3/2012 13.885.197 3,14% 
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2 
ETF Trust – 

Market Vectors – 

Vietnam ETF 

Cổ đông 

lớn 
2.887.600  15/6/2012 22.427.897 5,08% 

3   67.500 16/8/2012 22.022.797 4,99% 

4.  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ngày 

26/7/2012, Tổng công ty đã tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định về quản trị công ty, cụ thể: 

 Công bố thông tin định kỳ: Báo cáo tài chính định kỳ quý, năm, Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng và năm đúng hạn, 

theo đúng form, mẫu yêu cầu. 

 Công bố thông tin bất thường: Báo cáo giải trình các ý kiến của kiểm toán trong báo cáo tài chính, Báo cáo về biến 

động số liệu sản xuất kinh doanh trong kì, Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và những người có liên quan 

được công bố thông tin đúng hạn theo đúng tinh thần Nghị quyết 121/2012/TT-BTC. 

Tuy nhiên, trong năm 2012, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 1031/UBCK-TT ngày 22/3/2013 gửi Tổng 

công ty do đã vi phạm công bố thông tin về việc thay đổi người công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định tại 

khoản 2 Điều 3 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính. Liên quan đến vấn đề này, Tổng công ty đã có 

Công văn số 736/2013/CV-QLGS ngày 2/4/2013 giải trình về việc vi phạm công bố thông tin. Theo đó, Tổng công ty xin 

nhận khuyết điểm về việc chậm CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền CBTT do có sự thay đổi nhân sự tại bộ phận 

thực hiện công bố thông tin. Tuy nhiên, trong thời gian chậm CBTT, người được ủy quyền CBTT chưa công bố thông tin nào 

và không có thông tin nào làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. Tổng công ty sẽ rút kinh nghiệm và cam kết sẽ chấp hành 

mọi quy định liên quan đến việc CBTT theo đúng quy định. 

 Về Điều lệ Công ty: Căn cứ vào Thông tư 121, Tổng công ty sẽ có Tờ trình tại ĐHCĐ thường niên 2013 (dự kiến tổ 

chức ngày 25/4/2013) đề nghị phê duyệt điều lệ sửa đổi, đảm bảo các mục tiêu: 

 Đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết 

 Đảm bảo tính minh bạch, công khai thông tin theo quy định của Pháp luật  

 Đảm bảo sự cân đối trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị  

 Nhấn mạnh trách nhiệm trung thực, ngăn ngừa xung đột quyền lợi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. 

 Về thành viên HĐQT độc lập: Báo cáo về việc kiện toàn thành viên HĐQT căn cứ vào nội dung thông tư 121 sẽ 

được trình phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên 2013 (dự kiến tổ chức vào 25/4/2013) 

 Về đào tạo quản trị Công ty: Tổng công ty đã tổ chức, sắp xếp cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành 

viên Ban điều hành, thư ký công ty, cũng như tất cả người đại diện vốn là thành viên HĐQT, BKS tại các đơn vị 

thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty đại chúng do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đạo tạo chứng 

khoán trực thuộc Ủy ban chứng khoán tổ chức vào ngày 27 và 28/2/1013.               . 
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 

TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

I Các Công ty con  4.956.097.250.388 3.704.142.744.194  3.491.522.945.646  

1 Cty CP XD Số 1 
Đầu tư. xây 

dựng và kinh 
doanh BĐS 

D9 – Khuât Duy 
Tiến – Thanh 

Xuân Bắc – Thanh 
Xuân – Hà Nội 

74.000.000.000 63.629.128.791 55,14% 40.800.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
766.119 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
502.876 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 39.322 
triệu đồng; Lợi nhuận 

khác 882 triệu đồng;  Lợi 
nhuận trước thuế 40.205 

triệu đồng, Lợi nhuận 
sau thuế 30.059 triệu 

đồng; 

2 Cty CP XD Số 2 
Đầu tư. xây 

dựng và kinh 
doanh BĐS 

52 Lạc Long Quân 
– Tây Hồ - Hà Nội 120.000.000.000 95.559.621.809 51,23% 61.481.140.000 

Tổng giá trị tài sản 
1.386.062 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
910.240 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 26.738 
triệu đồng; Lợi nhuận 

khác 792 triệu đồng;  Lợi 
nhuận trước thuế 27.531 

triệu đồng, Lợi nhuận 
sau thuế 20.655 triệu 

đồng; 

3 Cty CP XD Số 3 
Đầu tư. xây 

dựng và kinh 
doanh BĐS 

249 Hoàng Quốc 
Việt, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
80.000.000.000 72.323.619.331 51,00% 40.800.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
1.336.130 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
350.828 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 25.802 
triệu đồng; Lợi nhuận 



Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012 

 

www.vinaconex.com.vn 148 

 

TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

khác 163 triệu đồng;  Lợi 
nhuận trước thuế 25.966 

triệu đồng, Lợi nhuận 
sau thuế 19.555 triệu 

đồng; 

4 Cty CP XD Số 4 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

 
3.500.000.000 3.500.000.000 100,00% 3.500.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
73.033 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 3.437 
triệu đồng; Lợi nhuận 

thuần  từ hoạt đông kinh 
doanh -5.065 triệu đồng; 
Lợi nhuận khác 489 triệu 
đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế -4.575 triệu đồng, 
Lợi nhuận sau thuế -

4.575 triệu đồng; 

5 Cty CP XD Số 5 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

Số 203, đường 
Trần Phú, phường 

Ba Đình, thị xã 
Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 

50.000.000.000 33.026.714.843 51,00% 25.500.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
692.054 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
626.624 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 6.981 
triệu đồng; Lợi nhuận 
khác 1.854 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế 
8.835 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 6.770 

triệu đồng; 

6 Cty CP XD Số 7 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng.công 
nghiệp. Đầu tư. 

kinh doanh 
BĐS 

Tầng 18, tòa tháp 
Vinaconex 9, lô 
HH2-2 đường 

Phạm Hùng, KĐT 
Mễ Trì Hạ, Từ 
Liêm, Hà Nội 

80.000.000.000 52.415.293.940 51,00% 40.800.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
501.819 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
278.698 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 15.075 
triệu đồng; Lợi nhuận 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

khác -3.411 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế 
11.664 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 4.899 

triệu đồng; 

7 Cty CP XD Số 9 
Đầu tư. xây 

dựng và kinh 
doanh BĐS 

Tòa nhà 
Vinaconex 9 – Lô 
HH2-2 – đường 

Phạm Hùng – Từ 
Liêm – Hà Nội 

120.000.000.000 84.072.109.967 54,33% 65.198.250.000 

Tổng giá trị tài sản 
1.562.351 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
865.357 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 27.347 
triệu đồng; Lợi nhuận 

khác -1.357 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế 
25.988 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 19.035 

triệu đồng; 

8 
Vinaconex Đà 

Nằng 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng.công 
nghiệp 

Số 89A Phan 
Đăng Lưu, quân 
Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

10.395.320.000 8.313.000.000 73,59% 7.650.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
72.095 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 6.033 
triệu đồng; Lợi nhuận 

thuần  từ hoạt đông kinh 
doanh -4.799 triệu đồng; 

Lợi nhuận khác -352 
triệu đồng;  Lợi nhuận 
trước thuế -5.152 triệu 
đồng, Lợi nhuận sau 

thuế -5.152 triệu đồng; 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

9 Cty CP XD Số 11 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

Tầng 1, tòa nhà 
Vinaconex, Khu 

đô thị Trung Hòa, 
Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà 
Nội 

83.998.890.000 40.833.913.053 30,36% 25.500.000.000 

Tính cả vốn góp gián 
tiếp qua các công ty 

thành viên khác: tỷ lệ sở 
hữu của Tổng Công ty: 
65,2%. Tổng giá trị tài 

sản 592.901 triệu đồng; 
Doanh thu thuần 

189.245 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

động kinh doanh          -
18.221 triệu đồng; Lợi 
nhuận khác 8.009 triệu 
đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế -10.212 triệu đồng, 

Lợi nhuận sau thuế -
10.212 triệu đồng; 

10 Cty CP XD Số 12 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

Tầng 19 – Nhà 
HH2-2 Khu đô thị 
mới Mễ Trì Hạ - 

đường Phạm 
Hùng – Từ Liêm – 

Hà Nội 

58.180.000.000 34.338.162.683 52,60% 30.600.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
535.155 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
517.428 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 16.724 
triệu đồng; Lợi nhuận 

khác -1.020 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế 
15.703 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 11.578 

triệu đồng; 

11 Cty CP XD Số 15 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

Số 53 đường Ngô 
Quyền, phường 
Máy Chai, quận 

Ngô Quyền, 
TP.Hải Phòng 

100.000.000.000 55.236.137.563 51,00% 51.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
341.509 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 60.191 
triệu đồng; Lợi nhuận 

thuần  từ hoạt đông kinh 
doanh -11.798 triệu 

đồng; Lợi nhuận khác 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

563 triệu đồng;  Lợi 
nhuận trước thuế -

11.235 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế -11.235 

triệu đồng; 

12 Cty CP XD 16 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng.công 
nghiệp 

Số 3 Lê Hồng 
Phong, TP Vinh, 

Nghệ An 
15.000.000.000 8.565.440.415 51,93% 7.789.000.000 

Tổng giá trị tài sản  
183.523 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
153.046 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh             
-12.542 triệu đồng; Lợi 

nhuận khác 13.643 triệu 
đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế 1.101 triệu đồng, 
Lợi nhuận sau thuế -

2.398 triệu đồng; 

13 Cty CP XD Số 17 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

184 Lê Hồng 
Phong, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
15.063.862.755 14.402.806.485 82,16% 12.375.835.646 

Tổng giá trị tài sản 
102.642 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 96.136 
triệu đồng; Lợi nhuận 

thuần  từ hoạt đông kinh 
doanh 450 triệu đồng; 

Lợi nhuận khác 419 triệu 
đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế 870 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 669 triệu 

đồng; 

14 
Cty CP 

Vinaconex 25 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng.công 
nghiệp. Đầu 

tư.kinh doanh 
BĐS 

Số 159B Trần Quí 
Cáp,. Thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 

60.000.000.000 35.109.154.062 51,00% 30.600.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
507.909 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
743.979 triệu đồng, Lợi 

nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh 22.246 

triệu đồng, Lợi nhuận 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

khác -582 triệu đồng, Lợi 
nhuận trước thuế 21.664 

triệu đồng, Lợi nhuận 
sau thuế 16.331 triệu 

đồng. 

15 
Cty CP 

Vinaconex 27 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

Số 10 - Nguyễn 
Văn Tre - Phường 
1 - TP Cao Lãnh - 

Đồng Tháp 

17.792.770.000 10.199.770.000 57,33% 10.200.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
72.805 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 30.151 
triệu đồng, Lợi nhuận 

thuần từ hoạt đông kinh 
doanh -836 triệu đồng, 

Lợi nhuận khác 868 triệu 
đồng, Lợi nhuận trước 
thuế 32 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 22 triệu 

đồng. 

16 
Cty CP ĐTPT 

Điện Miền Bắc 2 

Đầu tư. xây 
dựng các dự 
án thủy điện. 

sx và kinh 
doanh điện 

năng 

Số 100 Hoàng 
Liên, phường Cốc 

Lếu, thành phố 
Lào Cài, tỉnh Lào 

Cai 

193.896.507.633 132.000.007.633 68,08% 132.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
1.140.204 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 0 triệu 
đồng, Lợi nhuận thuần 

từ hoạt đông kinh doanh 
219 triệu đồng, Lợi 

nhuận khác -112 triệu 
đồng, Lợi nhuận trước 

thuế 106 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 71 triệu 

đồng. 

17 Cty CP VIMECO 
Đầu tư. xây 

dựng và kinh 
doanh BĐS 

Lô E9 – đường 
Phạm Hùng – 

Trung Hòa – Cầu 
Giấy – Hà Nội 

65.000.000.000 56.742.411.830 51,40% 33.409.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
952.395 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
978.151 triệu đồng, Lợi 

nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh 21.249 

triệu đồng, Lợi nhuận 
khác -6.128 triệu đồng, 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

Lợi nhuận trước thuế 
15.120 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 11.709 

triệu đồng. 

18 
Cty CP 

Vinaconex Sài 
Gòn 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

47 Điện Biên Phủ, 
P.Đa Kao, Q1, TP 

Hồ Chí Minh 
79.769.900.000 51.589.090.505 58,32% 46.524.720.000 

Tổng giá trị tài sản 
246.735 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
129.547 triệu đồng, Lợi 

nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh -9.372 
triệu đồng, Lợi nhuận 
khác 9.740 triệu đồng, 
Lợi nhuận trước thuế 
374 triệu đồng, Lợi 

nhuận sau thuế 191 triệu 
đồng. 

19 
Cty CP 

VINACONSULT 
Tư vấn thiết kế 

Tầng 4-5 Nhà D9, 
phường Thanh 
Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, Hà 

Nội 

11.000.000.000 6.799.399.132 51,00% 5.610.000.000 

Tổng giá trị tài sản  
103.458 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 30.076 
triệu đồng, Lợi nhuận 

thuần từ hoạt đông kinh 
doanh -5.178 triệu đồng, 

Lợi nhuận khác -203 
triệu đồng, Lợi nhuận 
trước thuế 5.208 triệu 
đồng, Lợi nhuận sau 

thuế 5.253 triệu đồng. 

20 
Cty CP TV, ĐT 
XD và ƯD CNM 

(R&D) 
Tư vấn thiết kế 

Tầng 3 – tòa nhà 
VIMECO, đường 

Phạm Hùng, 
P.Trung Hòa, Cầu 

Giấy 

2.500.000.000 1.424.940.000 51,00% 1.275.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
34.874 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 48.290 
triệu đồng, Lợi nhuận 

thuần từ hoạt đông kinh 
doanh 2.836 triệu đồng, 

Lợi nhuận khác -203 
triệu đồng, Lợi nhuận 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

trước thuế 2.633 triệu 
đồng, Lợi nhuận sau 

thuế 1.955 triệu đồng. 

21 
Cty CP XD&XNK 

Quyết Thắng 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng. công 
nghiệp 

Km7, Quốc lộ 26, 
Phường Tân Hoà, 
thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh 

ĐăkLăk 

11.000.000.000 6.160.000.000 56,00% 6.160.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
19.935 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 0 triệu 
đồng, Lợi nhuận thuần 

từ hoạt đông kinh doanh 
- 3.338 triệu đồng, Lợi 
nhuận khác 84 triệu 

đồng, Lợi nhuận trước 
thuế -3.254 triệu đồng, 

Lợi nhuận sau thuế              
-3.254 triệu đồng. 

22 
Cty CP Bê tông 

và XD XMai 

Xây dựng các 
công trình dân 

dụng.công 
nghiệp. sản 
xuất VLXD 

Tầng 3, tòa nhà 
CT2, đường Ngô 

Thì Nhậm, Hà 
Cầu, Hà Đông, Hà 

Nội 

200.000.000.000 127.009.854.376 51,00% 102.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 2.123 
tỷ đồng, Doanh thu 

thuần 1.222 tỷ đồng, Lợi 
nhuận thuần từ hoạt 

đông kinh doanh -16 tỷ 
đồng, Lợi nhuận khác 2 
tỷ đồng, Lợi nhuận trước 

thuế -14 tỷ đồng, Lợi 
nhuận sau thuế -26 tỷ 

đồng. 

23 
Cty CP ĐT và DV 

đô thị VN -
Vinasinco 

Thương mại. 
dịch vụ 

Số 62 Nguyễn Thị 
Định, Trung Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

10.000.000.000 4.770.541.550 75,00% 7.500.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
28.871 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 80.128 
triệu đồng, Lợi nhuận 

thuần từ hoạt đông kinh 
doanh 2.563 triệu đồng, 
Lợi nhuận khác 400 triệu 
đồng, Lợi nhuận trước 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

thuế 2.964 triệu đồng, 
Lợi nhuận sau thuế 
2.462 triệu đồng. 

24 
Cty CP ĐT XD và 

KD nước 
 sạch Viwaco 

SX và kinh 
doanh nước 

sạch 

Tầng 1 Nhà 17T7 
Khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, 

Thanh Xuân 

80.000.000.000 42.840.000.000 51,00% 40.800.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
239.717triệu đồng; 
Doanh thu thuần 

236.375 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 3.487 
triệu đồng; Lợi nhuận 

khác 651 triệu đồng;  Lợi 
nhuận trước thuế 4.138 
triệu đồng, Lợi nhuận 
sau thuế 4.138 triệu 

đồng; 

25 
Cty CP Siêu thị 
và XNK TM VN 

Thương mại. 
dịch vụ 

P308 Tòa nhà 
Thời trang Khu đô 

thị Trung Hòa 
Nhân Chính – 

Thanh Xuân – Hà 
Nội 

15.000.000.000 8.440.856.790 51,00% 7.650.000.000 

Do không có mặt bằng 
nên trong năm 2012, 

Công ty tạm dừng  hoạt 
động sản xuất kinh 

doanh, thu gọn bộ máy 
nhân sự nhằm bảo toàn 
nguồn vốn kinh doanh 
và tiết giảm chi phí chờ 
cơ hội kinh doanh mới. 

26 
Cty CP ĐT và PT 
du lịch Vinaconex 

(ITC) 

Đầu tư. xây 
dựng và kinh 
doanh BĐS 

Khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính 
Thanh Xuân Hà 

Nội 

360.000.000.000 192.800.000.000 53,56% 192.800.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
883.523 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 18.460 
triệu đồng; Lợi nhuận 

thuần  từ hoạt đông kinh 
doanh -41.182 triệu 

đồng; Lợi nhuận khác 
472 triệu đồng;  Lợi 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

nhuận trước thuế -
40.709 triệu đồng, Lợi 

nhuận sau thuế -40.859 
triệu đồng; 

27 

Cty CP ĐT PT 
Nhà và Đô thị 

Vinaconex 
(VINAHUD) 

Quản lý dự án. 
giám sát thi 
công đầu tư. 
XD và kinh 
doanh BĐS 

Tòa nhà 
VINAHUD, đường 

Trung Yên 9, 
Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

70.000.000.000 49.000.000.000 70,00% 49.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
193.406 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
155.465 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 
đông kinh doanh 449 
triệu đồng; Lợi nhuận 

khác 533 triệu đồng;  Lợi 
nhuận trước thuế 983 
triệu đồng, Lợi nhuận 

sau thuế 535 triệu đồng; 

28 
Cty CP Xi măng 

Cẩm Phả 
Sản xuất Xi 

Măng 

Km6, Quốc lộ 18A 
phường Cẩm 

Thạch, thị xã Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

2.000.000.000.000 1.990.000.000.000 99,50% 1.990.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 5.894 
tỷ đồng; Doanh thu 

thuần 1.967 tỷ đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh -327 tỷ 
đồng; Lợi nhuận khác 11 

tỷ đồng;  Lợi nhuận 
trước thuế -316 tỷ đồng, 
Lợi nhuận sau thuế -316 

tỷ đồng; 

29 

Cty CP PT 
Thương mại 

Vinaconex (Chợ 
Mơ) 

Thương mại. 
dịch vụ 

459C phố Bạch 
Mai, phường 
Trương Đinh, 
quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

200.000.000.000 110.000.000.000 55,00% 110.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
996.527 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 0 triệu 
đồng; Lợi nhuận thuần  

từ hoạt đông kinh doanh 
-854 triệu đồng; Lợi 

nhuận khác 943 triệu 
đồng;  Lợi nhuận trước 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

thuế 89 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 67 triệu 

đồng; 

30 
Cty cổ phần 
Nước sạch 
Vinaconex 

SX và kinh 
doanh nước 

sạch 

Xóm Vật Lại, xã 
Phú Minh, huyện 
Kỳ Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

500.000.000.000 255.040.769.436 51,00% 255.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 1.251 
triệu đồng; Doanh thu 
thuần 283.856 triệu 

đồng; Lợi nhuận thuần  
từ hoạt đông kinh doanh 

178 triệu đồng; Lợi 
nhuận khác 72 triệu 

đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế 251 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 251 triệu 

đồng; 

31 
Cty CP Vận tải 

Vinaconex 
Thương mại. 

dịch vụ 

Tầng 2 toà nhà 
Thời trang khu đô 

thị Trung Hoà - 
Nhân Chính, 

Phường Nhân 
Chính, Quận 

Thanh Xuân, Hà 
Nội 

200.000.000.000 10.000.000.000 5,00% 10.000.000.000 

Tỉnh cả vốn góp gián 
tiếp qua các Công ty 

thành viên khác: 58,93% 
vốn điều lệ. Tổng giá trị 

tài sản 222.840 triệu 
đồng; Doanh thu thuần 
53.444 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh - 
44.717 triệu đồng; Lợi 
nhuận khác 565 triệu 

đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế  - 44.151 triệu 

đồng, Lợi nhuận sau 
thuế - 44.151 triệu đồng; 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

32 

Cty CP Vật tư 
ngành nước 
Vinaconex 
(Viwapico) 

Thương mại. 
dịch vụ 

Khu công nghiệp 
Quang Minh – Mê 

Linh – Hà Nội 
20.000.000.000 1.000.000.000 5,00% 1.000.000.000 

Tinh thêm vốn góp gián 
tiếp thông qua các đơn 
vị thành viên khác: tỷ lệ 
sở hữu của Tổng Công 
ty: 53,58%. Tổng giá trị 

tài sản 40.686 triệu 
đồng; Doanh thu thuần 
26.940 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh -1.005 
triệu đồng; Lợi nhuận 

khác -24 triệu đồng;  Lợi 
nhuận trước thuế -1.030 

triệu đồng, Lợi nhuận 
sau thuế -1.030 triệu 

đồng; 

33 
Cty cổ phần 

Vinaconex Dung 
Quất 

Thương mại. 
dịch vụ 

Khu đô thị mới 
Vạn Tượng – xã 
Bình Trị - huyện 
Bình Sơn – tỉnh 

Quảng Ngãi 

50.000.000.000 47.000.000.000 94,00% 47.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
60.362 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 28.905 
triệu đồng; Lợi nhuận 

thuần  từ hoạt đông kinh 
doanh 7.948 triệu đồng; 
Lợi nhuận khác 141 triệu 
đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế 8.089 triệu đồng, 

Lợi nhuận sau thuế 
7.547 triệu đồng 

II Các Công ty liên kết 1.855.583.450.000  597.783.258.962  577,635,000,000  

1 

Cty CP ĐT và 
phát triển Năng 

Lượng 
Vinaconex ( 

Vinaconex P&C) 

Đầu tư xây 
dựng các dự 
án thủy điện. 

sx và kinh 
doang điện 

năng 

Tầng 19, tòa nhà 
Vinaconex, 34 
Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội 

380.000.000.000 110.965.000.000 29,20% 110.965.000.000 

Tổng giá trị tài sản 1.396 
triệu đồng, Doanh thu 
thuần 332.643 triệu 

đồng, Lợi nhuận thuần 
từ hoạt đông kinh doanh 
94.072 triệu đồng, Lợi 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

nhuận khác 276 triệu 
đồng, Lợi nhuận trước 
thuế 94.349 triệu đồng, 

Lợi nhuận sau thuế 
94.301 triệu đồng 

2 
Cty CP Xi măng 

Yên Bình 
Sản xuất Xi 

Măng 

Tổ 5, thị trấn Yên 
Bình, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái 
256.000.000.000 66.559.995.000 26,00% 66.560.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
1.002.714 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
488.085 triệu đồng, Lợi 

nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh -77.421 

triệu đồng, Lợi nhuận 
khác 2.182 triệu đồng, 
Lợi nhuận trước thuế  -
75.238 triệu đồng, Lợi 

nhuận sau thuế -75.238 
triệu đồng 

3 
Cty CP Nhân lực 
và Thương mại 

Vinaconex 

Thương mại. 
dịch vụ 

Tầng 1 tòa nhà 
17T6 Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân 

Chính – Quận 
Thanh Xuân – Hà 

Nội 

30.000.000.000 13.260.000.000 44,20% 13.260.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
194.258 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 65.782 
triệu đồng, Lợi nhuận 

thuần từ hoạt đông kinh 
doanh 5.057 triệu đồng, 
Lợi nhuận khác 5.926 
triệu đồng, Lợi nhuận 

trước thuế  10.984 triệu 
đồng, Lợi nhuận sau 
thuế 8.582 triệu đồng 

4 
Cty CP XD Công 

trình ngầm 
 VINAVICO 

Xây dựng các 
công trình 
 dân dụng. 

công nghiệp 

Tầng 11, tòa nhà 
Vinaconex 9, Lô 
HH 2-2, đường 
Phạm Hùng, Từ 

Liêm, Hà Nội 

69.583.450.000 35.409.654.850 30,83% 21.450.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
595.740 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
345.442 triệu đồng, Lợi 

nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh 835 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

triệu đồng, Lợi nhuận 
khác 306 triệu đồng, Lợi 

nhuận trước thuế  
1.141triệu đồng, Lợi 

nhuận sau thuế 841 triệu 
đồng 

5 
Cty CP 

Vinaconex 6 

Xây dựng các 
công trình 
 dân dụng. 

công nghiệp 

Văn phòng tầng 5, 
tòa nhà 29T2, lô 
N05, Khu đô thị 
Đông Nam Trần 
Duy Hưng, phố 

Hoàng Đạo Thúy, 
phường Trung 
Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

80.000.000.000 34.788.609.112 36,00% 28.800.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
581.864 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 
630.446 triệu đồng; Lợi 
nhuận thuần  từ hoạt 

đông kinh doanh 7.130 
triệu đồng; Lợi nhuận 
khác 3.412 triệu đồng;  
Lợi nhuận trước thuế 
10.542 triệu đồng, Lợi 
nhuận sau thuế 7.565 

triệu đồng; 

6 
Cty Tài chính cổ 
phần Vinaconex 

 - Viettel 

Tài Chính. 
Ngân Hàng 

Tầng 1, tòa nhà 
18T2, Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân 
Chính, phường 

Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

1.000.000.000.000 330.000.000.000 33,00% 330.000.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
3.602.173 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
457.174 triệu đồng, Lợi 

nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh 

178.184 triệu đồng, Lợi 
nhuận khác 26.420  triệu 
đồng, Lợi nhuận trước 

thuế  112.391 triệu 
đồng, Lợi nhuận sau 

thuế 83.951 triệu đồng 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

7 
Cty CP Sàn bất 

động sản 
Vinaconex 

Dịch vụ Sàn 
BĐS. Môi giới 

BĐS 

Tầng 1, tòa nhà 
thời trang, Khu đô 

thị Trung Hòa 
Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà 
Nội 

10.000.000.000 3.600.000.000 36,00% 3.600.000.000 

Tổng giá trị tài sản 
13.431 triệu đồng; 

Doanh thu thuần 7.793 
triệu đồng; Lợi nhuận 

thuần  từ hoạt đông kinh 
doanh 949 triệu đồng; 

Lợi nhuận khác 167 triệu 
đồng;  Lợi nhuận trước 
thuế 1.116 triệu đồng, 

Lợi nhuận sau thuế 837 
triệu đồng; 

8 
Cty CP Ống sợi 

thuỷ tinh 
Vinaconex 

Sản xuất Công 
Nghiệp 

Khu công nghệ 
cao Hòa Lạc – xã 
Phú Cát – huyện 

Quốc Oai – TP Hà 
Nội 

30.000.000.000 3.200.000.000 10,00% 3.000.000.000 

Tính cả vốn góp gián 
tiếp qua các đơn vị 

thành viên: tỷ lệ sở hữu 
của Tổng Công ty: 

24,4%. Tổng giá trị tài 
sản 66.611 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 80.785 
triệu đồng, Lợi nhuận 

thuần từ hoạt đông kinh 
doanh 5.828 triệu đồng, 

Lợi nhuận khác -448 
triệu đồng, Lợi nhuận 
trước thuế 5.371 triệu 
đồng, Lợi nhuận sau 
thuế 4.536 triệu đồng 

III Các đơn vị liên doanh 775.964.440.000  375.437.621.069  375,437,621,069  

1 
CTY TNHH Ld 
QT Vinaconex 

 - Taisei 

Đầu tư. xây 
dựng và kinh 
doanh BĐS 

289 Khuất Duy 
Tiến, Trung Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

35.043.600.000 10.162.950.281 29,00% 10.162.950.281 

Tổng giá trị tài sản 
807.615 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
2.137.441 triệu đồng, 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh 

146.783 triệu đồng, Lợi 
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TT 
Tên công ty, 

đơn vị góp vốn 
Hoạt động 

chính 
Địa chỉ Vốn điều lệ Giá trị đầu tư 

Vốn góp của TCTy 
Vinaconex đến thời điểm 

31/12/2012 
Tóm tắt tình hình hoạt 
động và tình hình tài 

chính của đơn vị trong 
năm 2012 % 

Vốn thực góp 
theo mệnh giá 

nhuận khác 9.672 triệu 
đồng, Lợi nhuận trước 

thuế 156.456 triệu đồng, 
Lợi nhuận sau thuế 
119.403 triệu đồng 

2 
Công ty TNHH 
Vina - SanWa 

Sản xuất Công 
Nghiệp 

Khu công nghiệp 
công nghệ cao, 
Khu công nghệ 
cao Hòa Lạc, 

Thạch THất, Hà 
Nội 

60.920.840.000 25.005.670.788 41,05% 25.005.670.788 

Tổng giá trị tài sản 
182.724 triệu đồng, 

Doanh thu thuần 
117.074 triệu đồng, Lợi 

nhuận thuần từ hoạt 
đông kinh doanh 2.178 
triệu đồng, Lợi nhuận 

khác 90 triệu đồng, Lợi 
nhuận trước thuế 2.268 
triệu đồng, Lợi nhuận 
sau thuế 2.268 triệu 

đồng 

3 
Cty LD TNHH PT 
ĐTM An Khánh 

Đầu tư. xây 
dựng và kinh 
doanh BĐS 

Km 10+600, Đại lộ 
Thăng Long, xã 

An Khánh, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội 

680.000.000.000 340.269.000.000 50,0% 340.269.000.000 

Tổng giá trị tài sản 7.291 
tỷ đồng, Doanh thu 

thuần 323 tỷ  đồng, Lợi 
nhuận thuần từ hoạt 

đông kinh doanh -13 tỷ 
đồng, Lợi nhuận khác 
1,6 tỷ đồng, Lợi nhuận 
trước thuế -11 tỷ đồng, 
Lợi nhuận sau thuế -13 

tỷ đồng 

 Tổng cộng  (I+II+III) 7.587.645.140.388  4.677.363.624.225 - 4.444.595.566.715  
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PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 

STT Họ và tên Chức vụ Tiền lƣơng  

Tiền thù lao 

HĐQT, BKS 

tại Tcty  

Tiền thù lao 

HĐQT, BKS 

tại các đơn vị 

thành viên  

Tổng thu nhập  

Thu nhập 

bình quân 1 

tháng sau 

thuế 

Ghi chú 

I 

HĐQT, BKS chuyên trách 

(trực tiếp tham gia điều hành 

hoạt động SXKD)   

 4 210 865 980   525 000 000   225 500 000  4 961 365 980   56 828 662      

1 Nguyễn Thành Phương Chủ tịch HĐQT  1 011 250 000   125 000 000   43 500 000  1 179 750 000   76 833 125      

2 Vũ Quý Hà 
TV HĐQT - Tổng 

Giám đốc 
  910 000 000   100 000 000   58 000 000  1 068 000 000   70 220 000      

3 Đoàn Châu Phong 
TV HĐQT - Phó 

TGĐ 
  738 000 000   100 000 000   54 000 000   892 000 000   60 043 333      

4 Đinh Việt Tùng 
TV HĐQT - Phó 

TGĐ 
  417 961 333   100 000 000        517 961 333   43 097 100      

5 Đặng Thanh Huấn Trưởng BKS   587 500 000   50 000 000   42 000 000   679 500 000   47 118 750      

6 Phạm Chí Sơn 
TV BKS - Giám đốc 

Ban ĐNPC 
  546 154 647   50 000 000   28 000 000   624 154 647   43 659 665      

II HĐQT, BKS không chuyên trách        650 000 000        650 000 000   6 770 833      

1 Nguyễn Thiều Quang TV HĐQT     100 000 000        100 000 000   7 333 333   

2 Nguyễn Mạnh Hùng  TV HĐQT     100 000 000        100 000 000   8 333 333 
Trả cho Tập đoàn  

Viettel 

3 Hoàng Anh Xuân  TV HĐQT     100 000 000        100 000 000   8 333 333 
Trả cho Tập đoàn 

Viettel 

4 Phạm Phú Trường  TV BKS     50 000 000        50 000 000   4 166 667 
Trả cho Tập đoàn 

Viettel 

5 Hoàng Nguyên Học  TV HĐQT     100 000 000        100 000 000   8 333 333 
Trả cho Tổng Công 

ty  SCIC 

6 Nguyễn Quốc Huy  TV BKS     100 000 000        100 000 000   8 333 333 
Trả cho Tổng Công 

ty  SCIC 

7  Vũ Hồng Tuấn                              TV BKS     50 000 000        50 000 000   4 166 667 
Trả cho Tổng Công 

ty  SCIC 

8 Kiều Bích Hoa  TV BKS     50 000 000        50 000 000   4 166 667 
Trả cho Tổng Công 

ty  SCIC 

Tổng cộng  4 210 865 980  1 175 000 000   225 500 000  5 611 365 980   27 855 141   

 


