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THÔNG ðIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
 
Kính thưa Quý cổ ñông! 

Năm 2013 ñã qua tình hình k inh tế thế giới và tro ng nước chưa có nhiều k hởi 

sắc, thị trường xây lắp, bất ñộng sản và tiền tệ phức tạp ảnh hưởng không nhỏ ñến hoạt 

ñộng sản xuất k inh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Tổ ng công ty Xây lắp 

Dầu khí Nghệ An nói riêng. ðứng trước những khó khăn, thách thức ñó Hội ðồng 

Quản Trị, Ban Tổng Giám ñố c cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng cô ng ty ñã 

xác ñịnh ñược hướng ñi ñúng ñắn và nỗ lực, quyết tâm duy trì ổn ñịnh ho ạt ñộng 

SXKD, ñảm bảo ñời số ng cho cán bộ công nhân viên.  

Năm nay, dù tình hình kinh tế của Việt Nam và thế giới còn rất nhiều khó khăn, 

trở ngạ i, suy giảm k inh tế chưa k hắc phục ñược, nhưng PVNC vẫn mạnh d ạn ñề ra 

mục tiêu phấn ñ ấu, với q uyết tâm ho àn thành k ế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ 

tiêu: Sản lượng ñạt 500 tỷ ñồ ng; Doanh thu ñạt 430 tỷ ñồng; Lợi nhuận ñạt 23.64 tỷ 

ñồng. ðây vừ a là thách thức, vừa là mục tiêu của to àn thể cán bộ công nhân viên 

PVNC phải nỗ lực phấn ñấu ñể ñảm bảo sự ổn ñịnh và p hát triển vữ ng chắc của mình. 

Với sự nỗ lực mạnh mẽ, vượt q ua mọ i thách thức và tầm nhìn dài hạn, chiến 

lược kinh doanh nhanh nhạy, linh hoạt, ñộ i ngũ cán bộ công nhân viên tâm huyết, năng 

ñộng, sáng tạo và trách nhiệm, PVNC cam kết sẽ nỗ lự c hết mình ñể gặt hái thêm 

những thành công mới trong năm 2014, ñáp ứng mong ñợi của các cổ ñô ng ñối với 

Tổ ng công ty. Cũng nhân dịp này, cho phép tô i thay mặt Hội ðồng Quản Trị, Ban 

Tổ ng Giám ñốc Tổng công ty xin chân thành cám ơn Quý cổ ñông và các nhà ñầu tư 

ñã luôn tin tưởng, ñồ ng hành, ủng hộ và giúp ñỡ chúng tôi trong nhiều năm qua. Xin 

cảm ơn ñội ngũ CBCNV Tổng cô ng ty ñã không ngừ ng nỗ lực ñể ñó ng góp vào sự 

thành công của PVNC ngày hô m nay. 

Xin k ính chúc Quý cổ ñông sức khỏe, hạnh phúc và thành ñạt. 
Trân trọng! 
 

 

       Vinh, ngày 7 tháng 4 năm 2014 

           TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

              CHỦ TỊCH 

 

 

 

                       Phan Hải Triều  
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GIỚI THIỆU CHUNG 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN 
Tên tiếng Anh:           Nghe an P etro leum Construction Jo int Sto ck Corporatio n 
Trụ sở chính:  Tầng 10 Tòa nhà Dầu k hí Nghệ An  
                                  Số 7 - Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 
Giấy chứ ng nhận ñăng ký doanh nghiệp số : 2900325413 cấp thay ñổ i lần thứ 15 
ngày 22 tháng 2 năm 2012. 
ðiện thoại: 0383. 844 560    Fax: 0383. 566 600 

Website: pvnc.com.vn    
Vố n ñiều lệ : 218.460.000.000 ñồng 
Mã cổ phiếu: PVA     
Chủ tịch HðQT: P han Hải Triều  
Tổ ng Giám ñố c: Nguyễn Ngọc Bảng 
Số lượng Công ty thành viên:         08   
Số lượng cán bộ cô ng nhân viên: 227 
Ngành nghề k inh doanh chính: Xây dự ng dân d ụng, công nghiệp; ðầu tư kinh 

doanh bất ñộng sản, khai thác khoáng sản, k inh doanh vật liệu xây dự ng. 
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BAN LÃNH ðẠO TỔNG CÔNG TY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông Phan Hải Triều 
Chủ tịch HðQT 

Ông Nguyễn Ngọc Bảng 

- Ủy viên HðQT 

- Tổng Giám ñốc 

Ông ðồng Xuân Bình 

- Ủy viên HðQT 

       - Phó Tổng Giám ñốc 

Ông Nguyễ n Anh Minh 

Ủy viên HðQT 

Ông Phan Quốc Hùng 

- Ủy viên HðQT 
       - Phó Tổng Giám ñốc 

 

Ông Nguyễ n Thế Cường 

Phó Tổng Giám ñốc 
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BAN KIỂM SOÁT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ông Nguyễn Văn Cường  
Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Phạm Hồng Triều 
Thành viên Ban kiểm soát 

Ông Lê Thanh Cao 
Thành viên Ban kiểm soát 
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CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 

20/4/1961: Thành lập  Công ty Xây dựng số 1 Nghệ An. 

12/1996: Công ty ñược tổ chứ c lại theo C hỉ thị 500/TTg của Thủ tướng Chính p hủ và 
Quyết ñịnh số 4495/QðUB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trên cơ sở 
hợp nhất 9 doanh nghiệp ñộc lập thuộc Ngành Xây dựng Nghệ An với hơn 2400 
CBCNV (gồ m 4 cô ng ty xây dựng và 5 ñơn vị SXKD vật liệu). 

19/1/2005: Công ty ñược chuyển ñổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ p hần 
theo Quyết ñịnh số 284/Qð-UB-ðMDN của UBND tỉnh Nghệ An. 

26/3/2007: ðại hội ñồng cổ ñô ng của Công ty ñã thông qua việc Công ty trở thành ñơn 
vị thành viên của Tập ñoàn Dầu k hí Quốc gia Việt Nam và ñổi tên thành Cô ng ty cổ 
phần Xây dựng Dầu khí N ghệ An.  

4/5/2007: Tập ñoàn Dầu khí Q uốc gia Việt Nam ñã ra Quyết ñ ịnh số 2397/Qð-DKVN 
về việc tiếp nhận Công ty PVNC làm ñơn vị thành viên của Tập ñoàn.  

26/10/2007: Hộ i ñồng Quản trị Tập ñoàn Dầu k hí Việt Nam ñã có Nghị quyết số 
3604/NQ-DKVN thô ng q ua ðề án chuyển ñổi Công ty cổ p hần Xây lắp Dầu k hí thành 
Tổ ng Công ty cổ p hần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Theo Nghị quyết này, Tập 
ñoàn Dầu khí Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ 2.295.000 cổ phần, tương ñương 51% p hần 
vốn mà Tập ñoàn ñang nắm giữ tại Công ty PVNC sang cho Tổng Công ty PVC. Theo 
ñó, Công ty PVNC là ñơn vị thành viên của Tổ ng Công ty PVC. 

12/12/2008: Cổ phiếu của Công ty PVNC chính thức ñược niêm yết trên Sàn giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu PVA. 

08/10/2010: ðại hội ñồng cổ ñông bất thường của Tổng cô ng ty ra Nghị quyết số 
482/NQ-ðHðCð nhất trí thông qua ñề án chuyển Cô ng ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí 
Nghệ An thành Tổ ng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An hoạt ñộ ng theo mô hình công 
ty mẹ - cô ng ty con. 

19/10/2010: Sở Kế hoạch & ðầu tư Nghệ An ñ ã cấp giấy chứng nhận ñăng ký k inh 
doanh ñiều chỉnh tên của Công ty thành Cô ng ty Cổ phần Tổ ng Công ty xây lắp Dầu 
khí N ghệ An với vốn ñiều lệ 100 tỷ ñồng. 

01/3/2011: Tổ ng công ty vinh dự ñược Chủ tịch nước Cộ ng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tặng thưởng Huân chương lao ñộng hạng Nhất. 

3/12/2011: Tổ ng công ty ñã kết thúc ñợt phát hành cổ phiếu tăng vốn ñ iều lệ theo chủ 
trương của ðại hộ i ñồ ng cổ ñông Tổng công ty tại Nghị quyết số 41/NQ-ðHðCð 
ngày 29/4 /2011 và báo cáo kết q uả chào bán với Ủy ban Chứ ng k ho án Nhà Nước với 
số vố n ñiều lệ mới là 218,460 tỷ ñồng. Sở Kế hoạch & ðầu tư Nghệ An ñã cấp giấy 
chứng nhận ñăng k ý kinh do anh ñiều chỉnh số vố n ñiều lệ của Tổ ng công ty là 218,460 
tỷ ñồ ng, trong ñó PVC nắm giữ 22,9%. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ðỐC 

VĂN PHÒNG 

BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

BAN KẾ HOẠCH 

BAN KINH TẾ &  ðẤU THẦU 

BAN THIẾT BỊ 

BAN KỸ THUẬT & AN TOÀN 

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

BAN TRUYỀN THÔNG 

CÁC PHÒNG, BAN 
CHUYÊN MÔN 

CHI NHÁNH, XÍ 
NGHIỆP, BðH 

CÔNG TY CP ðẦU TƯ V À XÂY LẮP 
 DẦU KHÍ HÀ TĨNH  

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 
ðẦU TƯ VÀ DU LỊCH DẦU KHÍ NGHỆ AN 

CÔNG TY CP XI MĂNG DẦU KHÍ  
NGHỆ AN 

CÔNG TY CP  XÂY DỰNG HẠ TẦNG 
 DẦU KHÍ NGHỆ AN  

CÔNG TY CP ðẦU TƯ VÀ X ÂY DỰNG  
SỐ 1 DẦU KHÍ NGHỆ AN  

 

CÔNG TY CON, 
CÔNG TY LIÊN KẾT 

CÁC XÍ NGHIỆP  XÂY DỰNG 

CHI NHÁNH SÀN GIAO DỊCH BðS PV NC 

CHI NHÁNH XÂY DỰNG HÀ TĨNH 

CÁC BAN ðIỀU HÀNH DỰ ÁN 

CÁC BAN QUẢN  LÝ DỰ ÁN 
 

VĂN PHÒNG ðẢNG ỦY 

CÔNG TY CP ðẦU TƯ VÀ X ÂY DỰNG 
DẦU KHÍ NGHỆ AN 

 

CÔNG TY CP ðẦU TƯ V À THƯƠNG MẠI 
DẦU KHÍ NGHỆ AN  

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 
VẬT LIỆU X ÂY DỰNG DK NGHỆ AN  

 

TT XÚC TIẾN TM&ðT QUỐC TẾ FDI 
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LĨNH VỰC KINH DOANH 
 

- ðầu tư xây dự ng, kinh doanh khu cô ng nghiệp, khu ñô thị, hạ tầng k ỹ thuật, công 

trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, ñiện năng (ñường dây và trạm biến áp); 

- Khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại không chứa sắt; 

- Tư vấn, môi giới, ñấu giá bất ñộ ng sản, ñấu giá q uyền sử dụng ñất: ñ ịnh giá, 

quảng cáo BðS, quản lý ñ iều hành sàn giao dịch BðS; 

- Xây dự ng công trình ñường sắt và ñường bộ ; xây dựng hạ tầng k ỹ thuật; xây dựng 

công nghiệp , thủy lợi ñường d ây và trạm biến áp ñến 500KV; 

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu ñộng; 

- Bán buôn thiết bị và linh k iện ñiện tử, viễn thông; Bán buôn máy móc, thiết bị 

ñiện, vật liệu ñ iện; 

- Dịch vụ công nghệ thông tin; 

- Cho thuê văn phòng làm việc; 

- Khai thác, chế b iến ñ á, cát, sỏi, quặng các lo ại; k hai thác lâm sản; Cưa, xẻ, bào gỗ 

và bảo quản gỗ;  

- Mua bán phân bón nô ng nghiệp; xử  lý hạt giống ñể nhân giố ng; 

- Tư vấn giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Bán buôn xăng d ầu và các sản phẩm liên quan; 

- Hoàn thiện cô ng trình xây dựng; 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp ñặt k hác tro ng xây dựng; 

- Tư vấn lập dự án ñ ầu tư, quản lý dự án, ñấu thầu các cô ng trình xây dựng; 

- Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, cô ng nghiệp ; 

- ðào tạo nghề ngắn hạn; 

- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứ a) và ñộng vật sống. 
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Giá trị xây lắp

Giá trị kinh doanh BðS

Giá trị SX công nghiệp và khai thác vật liệu

Kinh doanh dịch vụ

ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

A. Các chỉ tiêu kinh tế  trong năm 2014 

 

B. Tỷ trọ ng các lĩnh vực vào nă m 2015 
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Tỷ ñồng

Doanh thu 638.65 233.48 118.99 430

Sản lượng 606.01 208.27 55.75 500

Vốn ñiều lệ 218.46 218.46 218.46 218.46

Thực hiện 2011 Thực hiện 2012 Thực hiện 2013 Kế hoạch 2014
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BÁO CÁO 

Hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị Tổng công ty năm 2013  
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 

 

  I. TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2013: 
 

Năm 2013 kinh tế ñất nước vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, lãi suất tín d ụng cao, 
doanh nghiệp khó tiếp cận nguồ n vố n, thị trường bất ñộ ng sản ñang tro ng giai ñoạn 
trầm lắng và chưa có d ấu hiệu k hởi sắc làm ảnh hưởng lớn ñ ến công tác ñ ầu tư cũng 
như cô ng tác sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tro ng năm cả nước có hơn 
60.700 doanh nghiệp  giải thể và ngừng hoạt ñộng, trong số ñó Nghệ An có hơn 1.288 
doanh nghiệp.  

Trong bố i cảnh ñó, Tổ ng công ty PVNC thường xuyên theo dõi sát sao tình 
hình diễn b iến của k inh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng nhất là trong lĩnh 
vực xây lắp, bất ñộng sản ñ ể chủ ñộ ng ñ iều chỉnh ñưa ra các ñịnh hướng, quyết sách 
giả i pháp phù hợp, k ịp thời; ñồng thời chủ ñộng sản xuất kinh doanh, thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí; Tăng cường ñoàn kết nội bộ; sự lãnh ñ ạo của ðảng uỷ, ñ iều hành 
của HðQT, Ban tổ ng giám ñố c cùng sự nỗ lự c của cán bộ cô ng nhân viên. Tranh thủ 
sự quan tâm chỉ ñạo và hỗ trợ tích cự c của Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam, Tổ ng công ty 
Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc hỗ trợ chủ trương, nguồ n vố n ñể tiếp tục 
thi công các công trình, dự án lớn ñã và ñang thực hiện và gố i ñ ầu tiếp cận các dự án 
mới của ngành Dầu k hí. Cùng với sự quan tâm của Uỷ ban nhân d ân tỉnh Nghệ An về 
cơ chế chính sách ñầu tư các dự án; Tiếp cận và mở rộng thị trường nước bạn Lào hợp 
tác với Doanh nghiệp Hàn Quốc; k ết thúc năm tài chính 2013 tổng sản lượng ñ ạt 55,75 
tỷ ñồ ng, bằng 9,25% kế hoạch; doanh thu 118,99 tỷ ñồ ng, bằng 21,74% kế ho ạch; giá 
trị thực hiện ñ ầu tư 3,91 tỷ ñồng, bằng 8,73% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 4,98 tỷ 
ñồng, b ằng 20,21% k ế hoạch. 

 

  II. HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:  
 

Các thành viên HðQT gồ m: 
Ông Phan Hải Triều         - Chủ tịch 

Ông Nguyễn Ngọc Bảng  - Uỷ viên k iêm Tổ ng giám ñốc 
Ông  Nguyễn Anh Minh - Uỷ viên (N gười ñ ại diện phần vốn của PVC) 

Ông ðồng Xuân Bình      - Uỷ viên kiêm Phó Tổ ng giám ñốc 
Ông Phan Q uố c Hùng      - Uỷ viên k iêm Phó Tổ ng giám ñốc. 

Thực hiện Nghị quyết ðại hộ i ñồng cổ ñông năm 2013, HðQT với va i trò ñại 
diện cho các cổ ñô ng ñã nỗ lực kịp thời ñưa ra những quyết sách ñúng ñắn, giám sát 
chặt chẽ tình hình triển khai các chủ trương, q uyết ñịnh nhằm giúp Tổng cô ng ty ñứng 
vững trong gia i ñoạn khủng ho ảng kéo dài. 

1. Chỉ ñạo công tác sắ p xếp, ñổi mới và phá t triển doanh nghiệp:  
 

 Thực hiện ñịnh hướng tái cấu trúc doanh nghiệp, năm 2013 Tổng công ty ñã 
khảo sát thực trạng tổ chức bộ máy và ñ ánh giá hiệu quả, năng lực sản xuất của các 
ñơn vị trực thuộc. Trên cơ sở ñó ñã xây dự ng giả i p háp tổ chức lại theo hướng nâng 
cao q uy mô, năng lực của các ñơn vị trực thuộc; k iện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao 
trách nhiệm của người ñứ ng ñầu ñơn vị kết hợp với tăng cường cô ng tác giám sát của 
Tổ ng công ty ñố i với hoạt ñộng của các ñơn vị. 



 12 

 Bộ máy cơ quan Văn p hò ng Tổng công ty hiện có 09 Ban chuyên môn ñ ã bộc 
lộ sự cồng kềnh, chưa hiệu quả tro ng p hân công chức năng nhiệm vụ dẫn ñến lãng phí 
tro ng sử dụng nhân lực và chi phí. ðể phù hợp với yêu cầu SXKD trong thời gian tới, 
Tổ ng công ty ñã xây dựng phương án sắp xếp lại các Ban theo hư ớng tinh gọn, giảm 
ñầu mố i nhằm nâng cao hiệu q uả ñ iều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất k inh 
doanh, tăng năng suất lao ñộ ng, cải thiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên. 

ðánh giá toàn diện kết quả hoạt ñộ ng sản xuất kinh doanh và hiệu q uả ñầu tư tài 
chính của Tổng công ty ở các ñơn vị. ðồng thời tiến hành ñánh giá vai trò, trách nhiệm 
của người ñại d iện ở các Công ty thành viên. Trên cơ sở ñó tiến hành xác ñịnh lại 
phương hướng ñ ầu tư và quản lý nguồn vốn có hiệu q uả hơn. 

   Tiến hành k iểm tra, ñánh giá cô ng tác tổ chức nhân sự ñặc biệt là cô ng tác thu 
nộp BHXH ở các ñơn vị trực thuộ c và các ñơn vị thành viên. Tiếp tục thự c hiện tiết 
kiệm chi phí quản lý góp phần khắc phục tình trạng khó khăn, thiếu việc làm, không 
có doanh thu bằng các biện p háp như giảm lương, giảm giờ làm, khoán chi phí hành 
chính, bố trí lao ñộ ng p hù hợp với nhu cầu sử dụng lao ñộ ng thực tế. 

  
2. Công tác lãnh ñạo, giám sát, chỉ ñạo ñiều hành. 

Tập trung tăng cường kiểm tra sâu sát ñến các ñơn vị, p hân cô ng chỉ ñạo lãnh ñạo 
trực tiếp tại các cô ng trường; HðQT luô n tăng cường giám sát, chỉ ñ ạo ñối với Ban 
Tổ ng giám ñốc, các p hòng b an chứ c năng thông qua các Nghị quyết, quyết ñ ịnh và các 
quy chế, quy ñ ịnh. Trong năm, HðQT ñã tổ chức các cuộc họp ñảm bảo chất lượng và 
thố ng nhất các p hương án SXKD khả thi p hù hợp với thời ñ iểm hiện tại, cụ thể như 
sau: ðại hội ñồng cổ ñông thư ờng niên 2013; 7 cuộc họp HðQT, 11 Nghị q uyết xin ý 
kiến HðQT bằng văn b ản và 32 Quyết ñịnh. HðQT ñã chỉ ñạo các bộ phận nghiệp vụ 
của Tổ ng công ty so ạn thảo và ký q uyết ñịnh ban hành các quy chế q uản lý và ñiều 
hành, tạo nên ñộ ng lực ñể toàn thể cán bộ cô ng nhân viên nỗ lực lao ñộ ng cũng như 
ñảm bảo tính pháp lý, minh bạch trong quản lý ñ iều hành của Tổng cô ng ty. 

- ðịnh hướng chiến lược về phát triển nguồn nhân lực tro ng toàn Tổ ng công ty, 
ñặc b iệt chú trọng cô ng tác tuyển d ụng về ñào tạo cán bộ, cô ng nhân lành nghề ñ áp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ mới; Phê duyệt các quy chế ho ạt ñộ ng nội bộ Tổng cô ng ty. 

- Trong thời ñ iểm có nhiều khó khăn, ñặc b iệt là k hó k hăn về vốn ñối với các dự 
án lớn, trọng ñ iểm HðQT luôn sát cánh hỗ trợ Ban Tổng giám ñốc tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc trong thi công các công trình nhằm ho àn thành và bàn giao ñ úng tiến 
ñộ. 

3. Công tác giá m sát tài chính: 
Thực hiện việc ban hành các quy chế quản lý tài chính nội bộ nhằm tăng cường 

công tác giám sát tài chính. Ngoài ra HðQT luôn chỉ ñạo ban Tổ ng giám ñốc cũng như 
các ñơn vị thành viên hoàn thiện bộ máy làm cô ng tác tài chính kế toán, thực hiện chế 
ñộ kế toán theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

4. Công tác ñầu tư: 

Do thị trường bất ñộ ng sản vẫn chưa có dấu hiệu “ấm” lên, nên trong năm Tổng 
công ty ñã quyết ñ ịnh giãn tiến ñộ dự án khác ñể tập trung cho dự án có nhiều lợi thế 
ñó là: Dự án cải tạo Khu A - Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh, tổng diện tích 
quy hoạch 3,5 ha, tổng mức ñầu tư : 1.028,86 tỷ ñồ ng; ñã ñược UBND Tỉnh phê duyệt 
ñiều chỉnh q uy hoạch dự kiến sẽ ñược k hởi công trong q uý I năm 2014.  

- Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán: 

 ðến ngày 31 /12/2013, tổng số vố n góp của PVNC vào các ñơn vị thành viên là 
193,86 tỷ ñồng, tuy nhiên hiệu q uả hoạt ñộng ñầu tư tài chính không cao do thời ñ iểm 
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kinh tế khó khăn hiệu q uả S XKD của các ñơn vị ñ ạt thấp ; Chỉ ñạo Ban tổ ng giám ñốc 
triển khai, ñôn ñốc cô ng tác thu hồi vốn và công nợ, tại các công trình trọng ñiểm ñồng 
thời ñiều ñộng nhân sự xuống trự c tiếp làm việc, hỗ trợ công tác nghiệm thu thanh 
quyết toán. Công tác tài chính kế toán luôn ñược thực hiện nghiêm túc và theo ñ úng 
quy ñịnh pháp luật hiện hành. ðịnh kỳ ho àn thành báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp 
nhất và thực hiện công bố thông tin ñ úng thời gian quy ñịnh.  

5. Công tác công bố thông tin, quan hệ  cổ ñông: 
  

- Tổ ng công ty luô n tuân thủ ñầy ñủ và k ịp thời việc cung cấp thô ng tin theo quy 
ñịnh ñố i với công ty niêm yết như : Báo cáo tài chính quý/năm, b áo cáo giao d ịch cổ 
phiếu nội bộ, báo cáo về việc chốt danh sách cổ ñông...và các báo cáo k hác theo yêu 
cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của 
cổ ñô ng. 

 - Thực hiện tốt công tác ñối ngoại, xây dựng các mối quan hệ ñố i tác bền vữ ng, 
tin cậy với các chủ ñầu tư, với các cơ q uan quản lý nhà nước và tích cực tìm kiếm ñối 
tác, thị trường mới ñảm bảo cô ng ăn việc làm tro ng giai ñoạn k hủng hoảng k inh tế. 

 

* Tồn tại:  
- Công tác q uản lý cò n nhiều bất cập và hạn chế, nhất là quản lý về chất lượng,  

Hiệu quả sản xuất k inh doanh của công ty mẹ và toàn Tổ ng công ty ñạt thấp; ñồng 
lương còn thấp và chậm, quyền lợi và chế ñộ của ngư ời lao ñộng chưa ñảm b ảo. 
 * Nhận xét chung: Trong năm qua, dưới sự chỉ ñ ạo của Hội ñồng quản trị và 
Ban tổng giám ñố c, Tổng công ty PVNC ñã từ ng bước khắc p hục khó khăn d uy trì 
ñược hoạt ñộng sản xuất k inh doanh của Tổng cô ng ty. 

Qua việc ñánh giá nhữ ng công việc ñã làm ñược, những hạn chế cần khắc phục. 
HðQT sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực q uản trị phù 
hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ðại hội 
ñồng cổ ñông ñã ñề ra. 
  

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA HðQT NĂM 2014 
 

1. Kế hoạch SXKD nă m 2014 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, căn cứ năng lự c, tiềm năng của 
Tổ ng công ty và d iễn biến của thị trường, Hội ñồng quản trị trình ðại hội ñồ ng cổ 
ñông thông qua kế hoạch năm 2014 của Tổng cô ng ty P VNC như sau: Tổ ng sản lượng 
phấn ñấu ñạt 500 tỷ ñồ ng, tăng 897%; Doanh thu 430 tỷ ñồ ng, tăng 361% ; Lợi nhuận 
trước thuế 23,64 tỷ ñồng, tăng 475% so với năm 2013. 

 

2. Phương hướng hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị năm 2014: 
 

Năm 2014 ñược dự báo và ñ ã ñược trải nghiệm trong quý I, ñó là nền k inh tế 
tro ng nước chưa có dấu hiệu hồi phục, vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ gây k hó k hăn 
cho các Doanh nghiệp nó i chung và lĩnh vực xây lắp, bất ñộng sản nó i riêng, HðQT 
Tổ ng công ty ñề ra phương hướng ho ạt ñộ ng trong năm 2014 như sau: 

- Tiếp tục thự c hiện việc tái cơ cấu gắn với việc tổ chức bộ máy của Tổ ng công ty 
cho phù hợp với chứ c năng nhiệm vụ của Cô ng ty mẹ và các ñơn vị thành viên, tập 
trung hoàn thành thủ tục chuyển lạ i phần vố n của PVNC tại Công ty CP xi măng Dầu 
khí Nghệ An cho PVC và PVC IDICO. Khô ng ngừng cải tiến phương thứ c quản lý tại 
cơ quan Tổng công ty và các cô ng ty thành viên, xí nghiệp chi nhánh trực thuộ c theo 
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hướng gọ n nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao ñộng và hiệu quả kinh doanh 
của toàn Tổ ng công ty. 

- Tiếp tục hoàn thiện các q uy chế quy ñịnh về q uản lý tài chính nội bộ của Tổng 
công ty p hù hợp với mô hình cô ng ty mẹ- công ty co n nhằm tăng cường giám sát tình 
hình tài chính và k iểm so át chặt chẽ tình hình thực hiện k ế ho ạch sản xuất kinh doanh 
của Tổng cô ng ty, gắn với việc thực hiện triệt ñể cô ng tác thu hồi công nợ. 

- Hoạch ñịnh kế hoạch và thực hiện ñào tạo ñối với cán bộ hiện tại, ñồng thời ban 
hành các chính sách thu hút ñộ i ngũ cán bộ, công nhân trình ñộ tay nghề cao theo 
hướng chuyên ngành, chuyên sâu và ñội ngũ cán bộ có năng lực trong quản lý dự án. 
Bên cạnh ñó, nghiên cứu áp d ụng cô ng nghệ quản lý dự án, q uản lý sản xuất tiên tiến 
có hiệu suất cao, ứng dụng p hần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực q uản lý của ñơn vị. 

- ðẩy nhanh tiến ñộ ñầu tư Dự án cải tạo khu A - Khu nhà ở chung cư Quang 
Trung; Quyết liệt chỉ ñạo thi công ho àn thành cô ng trình trọ ng ñ iểm Nhà máy xi măng 
Dầu khí Nghệ An khi có vố n; ñồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến ñộ các dự 
án khác ñể có kế hoạch ñầu tư hợp lý, tránh ñầu tư dàn trải.   

- Phát huy trang thiết bị máy móc hiện có, nâng cao năng lực thi công các công 
trình lớn, sử dụng có hiệu q uả nguồn vốn của Tổng cô ng ty; Tranh thủ sự hỗ trợ của 
ngành Dầu khí ñể ñược thi cô ng các công trình như: Dự án Nhiệt ñiện Quảng Trạch, 
Nhiệt ñiện Thái Bình 2, Lọc hoá dầu Nghi Sơn...; Chủ ñộng nắm bắt các chủ trương, 
chính sách, kế hoạch ñầu tư của tỉnh Nghệ An và tiếp cận thô ng tin từ các chủ ñầu tư 
khác ñể ñẩy mạnh cô ng tác tiếp thị, từng bước mở rộng thị trường ngoài ngành, tham 
gia nhận thầu thi công các dự án, mở rộ ng thị trường nước bạn Lào ñể thi công mộ t số 
công trình hạ tầng giao thô ng, thuỷ ñ iện (ngày 16/01/2014 ñã hợp tác với Công ty 
Keochaleun về v iệc hợp tác ñầu tư dự án: Nhà máy Thủy ñiện B.Pak Xong tại tỉnh 
Xayyabury) 

- Quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối ña của các cổ ñông 
cũng như quan tâm ñến thu nhập, q uyền lợi và ñ iều k iện làm việc ñối với cán bộ, công 
nhân viên trong toàn Tổ ng công ty. 

 

Trên ñây là báo cáo hoạt ñộng của Hộ i ñồng quản trị Tổ ng công ty Xây lắp Dầu 
khí Nghệ An năm 2013, phương hướng hoạt ñộ ng năm 2014 kính trình ðại hội ñồng 
cổ ñô ng xem xét và thô ng qua. 
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Cơ cấu cổ ñông của Tổ ng công ty PVNC 
 

TT Cơ cấu cổ ñông Số lượ ng CP sở hữ u Tỷ lệ/vốn ñiều lệ (%) 

I Cổ ñông nội bộ 49,760 0.23 

II  Cổ ñông khác 21,796,240 99.77 

Trong nước 21,782,556 99.71 

Tổ chức 5,297,782 24.25 1 

Cá nhân 16,484,774 75.46 

Nước ngoài 63,444 0.29 

Tổ chức 20,000 0.09 2 

Cá nhân 43,444 0.20 

Tổng cộng 21,846,000 100 

 
 

 
Danh sách cổ ñông nắm giữ trên  5% vốn ñiều lệ của PVNC tại thời ñiểm ngày 11/3/2013 

 

* Tổ chức 
 

TT Cổ ñông 
Số 

CMTND/ 
ðKKD 

ðịa chỉ 
Số lượng cổ 

phần sở 
hữu 

Tỷ 
lệ/VðL 

(%) 

1 
Tổng công ty Cổ 
phần xây lắp Dầu  
khí Việt Nam 

3500102365 

Tầng 25 Tòa 
nhà CEO, 
ñường Phạm 
Hùng, Mễ Trì, 
Từ Liêm, Hà 
nội 

5.000.000 22,9 

 Tổng cộng   5.000.000  
 
* Cá nhân 
 

TT Cổ ñông 
Số 

CMTND/ 
ðKKD 

ðịa chỉ 
Số lượng cổ 

phần sở 
hữu 

Tỷ 
lệ/VðL 

(%) 

1 La Mỹ P hượng 023504484 

58 Nguyễn 
Thô ng, P9, 
Quận 3 TP Hồ 
Chí Minh 

1.290.100 5,9 

 Tổng cộng   1.290.100  
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ðỐC 
 

Phầ n 1 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NH IỆM VỤ SXKD NĂM 2013 
 

I- ðẶC ðIỂM TÌNH HÌNH: 

 Năm 2013 là năm tiếp theo tro ng gia i ñoạn khó khăn của nền kinh tế ñất nước, ñể 
tập trung kìm chế lạm phát, ổ n ñịnh kinh tế vĩ mô , ñảm bảo an sinh xã hộ i bằng các 
giả i pháp cắt giảm ñầu tư cô ng, giảm nợ xấu, các chính sách k inh tế khác do ñó doanh 
nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn. ðặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh bất 
ñộng sản lại càng khó k hăn hơn tro ng tìm kiếm công việc, huy ñộng vố n thự c hiện các 
dự án. Tổ ng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) cũng gặp rất nhiều k hó k hăn 
tro ng giải quyết cô ng ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên; một số cô ng trình, dự án 
do PVNC làm C hủ ñầu tư và tổ ng thầu thi cô ng p hải tạm dừng hoặc giãn tiến ñộ do 
nhiều yếu tố k hách q uan và chủ quan, dẫn ñến sản lượng và doanh thu thấp trong khi 
vẫn phải trả chi p hí nhân công, bảo hiểm xã hội, khấu hao, chi phí quản lý doanh 
nghiệp, lãi vay ngân hàng ñã làm ảnh hưởng trực tiếp ñ ến kết quả sản xuất kinh doanh 
và dẫn ñến khả năng mất vố n tại Tổng Cô ng ty và mộ t số ñơn vị thành viên.   

 Mặc dù tập thể lãnh ñạo và CBCNV Tổng Cô ng ty ñã nỗ lực cố gắng khắc p hục 
khó khăn và tận d ụng những lợi thế hiện có nhưng kết quả thực hiện năm 2013 ñạt 
thấp, cụ thể như sau: 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2013 

TT Chỉ tiê u 
ðơn vị 

tính 

Kế  
hoạch 
năm 
2013  

Thực 
hiệ n 
năm 
2013 

TH 
2013/KH  

2013  

Ghi 
chú 

A  B C 1  2 3=2/1 4  

I Chỉ tiê u Sản lượng  Tỷ ñồng  603 ,00 55,75 9,25%  

II Các chỉ t iê u tài chính Tỷ ñồng      

1  Vố n ñiề u lệ  Tỷ ñồng  218 ,46 218,46  100%  

2  Tổ ng  doanh thu Tỷ ñồng  547 ,30 118,99  21,74 %  

3  Lợi nhuận      

3.1 Lợi nhuận trước thuế Tỷ ñồng 24,63 4,98 20,21%  

3.2 Lợi nhuận sa u thuế Tỷ ñồng 18,47 1,07 5,81%  

3.3 
Tỷ suất lợ i nhuận sa u 
thuế /vốn ñiề u lệ 

% 8% 0,49% 6,15%  

4  
Các khoản nộ p Ng ân 
sách Nhà nước 

Tỷ ñồng  5,179  12 ,127  234%  
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TT Chỉ tiê u 
ðơn vị 

tính 

Kế  
hoạch 
năm 
2013  

Thực 
hiệ n 
năm 
2013 

TH 
2013/KH  

2013  

Ghi 
chú 

A  B C 1  2 3=2/1 4  

III Chỉ tiê u ñầu tư Tỷ ñồng  44 ,8 3 ,91 8,73%  

IV Lao ñộng  và thu nhập      

1  Lao ñộng       

 
Lao ñ ộng sử dụng bình 
quân Người 350 221 63,1%  

2  Tổ ng  quỹ lương      

 
Tiề n lương thực hiệ n 
trong kỳ 

Tỷ ñồng 16.26 7,027 43,2%  

 Tiề n lương bình quâ n Trñ/ng/th 3,87 2,65 68,5%  

 Thu nhậ p bình quân Trñ/ng/th 4,23 2,75 65%  

V ðào tạo       

 Thực hiện ñào tạo 
Lượt 
ngườ i 

399 183 45,9%  

 Kinh phí ñ ào tạ o 
Triệu 
ñồng 159,6 84 52,6%  

VI Tỷ lệ  chi trả C ổ tức % 0 0   

 

III. ðÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ðỘNG 

1. Công tác thi công xây lắ p: 

 Năm 2013, công tác xây lắp của Tổng Công ty chủ yếu tập trung thi cô ng vào hai 
dự án tro ng ngành: Dự án Thay ñổi công nghệ bổ sung thiết b ị nâng cô ng suất Nhà 
máy xi măng Dầu khí 12 /9 lên 1500 tấn clinker/ngày và Dự án Khu nhà ở dành cho 
CBCNV tro ng gia i ñoạn quản lý, vận hành thuộc dự án: Nhà máy nhiệt ñiện Vũng 
Áng. 

- Dự án Thay ñổi công nghệ bổ sung thiết  bị nâng công suất Nhà máy x i măng Dầu khí 
12/9 lên 1500 tấn clinker/ngày 

 Dự án ñược khởi công ngày 25/11/2009 với tổng mức ñầu tư ban ñầu: 814 tỷ 
ñồng, trong quá trình thực hiện dự án do b iến ñộ ng của nền kinh tế, lã i suất vốn vay, tỷ 
giá USD… nên tổng mức ñầu tư của Dự án ñã tăng lên 1.222 tỷ ñồng.   

 Hiện nay dự án ñã tạm dừng thi công từ tháng 7/2013 do chủ ñầu tư chưa bổ 
sung ñược nguồn vốn, phần lớn thiết bị của nhà máy ñã nhập về không lắp ñặt kịp thời 
nên có hiện tượng xuống cấp, ảnh hưởng ñến công tác thi cô ng, hiệu quả sản xuất k inh 
doanh khi dự án ñi vào ho ạt ñộng trở lại. 

 Tại cuộc họp ngày 14/2/2014 giữa UBND Tỉnh Nghệ An, Tập ñoàn Dầu khí Việt 
Nam, Tổng Công ty PVC, Chủ ñầu tư, Tổng thầu PVNC và các ñơn vị tài trợ vốn về 
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việc giải quyết k hó k hăn, vướng mắc tại dự án. Các bên ñã ñi ñ ến thống nhất tiếp tục 
bổ sung nguồn vốn ñầu tư, tập trung ho àn thành ñể ñưa dự án vào hoạt ñộ ng trong quý 
4/2014. 

 - Dự án Khu nhà ở dành cho CBCNV trong giai ñoạn quản lý, vận hành thuộc 
dự án: Nhà máy nhiệt ñ iện Vũng Áng 

 Dự án thi cô ng từ tháng 9/2010, với tổng mức ñầu tư 219 tỷ ñồng do Tập ñoàn 
Dầu khí Việt Nam làm C hủ ñầu tư. Tổ ng công ty PVNC là Tổng thầu EPC, ñến nay 
các hạng mục ñã ho àn thành và bàn giao cho Chủ ñầu tư ñảm bảo yêu cầu về chất 
lượng và ñang trong gia i ñoạn quyết toán dự án ñ ể thu hồi vốn. 

 Ngo ài ra, Tổ ng Công ty cũng thự c hiện thi công một số công trình ngoài ngành 
với giá trị 20,7 tỷ ñồ ng bao gồm: ðường và ñập phụ thủy ñ iện Hủa Na, Nhà ở liền kề 
T&T Quang Trung - TP Vinh… 

 - Công tác cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình, Dự án: 

 Hiện nay, PVNC ñang sở hữ u hệ thống trạm trộn, dây chuyền, thiết bị sản xuất 
và cung cấp bê tông thương phẩm hiện ñại, có thể cung cấp khố i lượng lớn bê tông 
thương phẩm có chất lượng cao cho các công trình, dự án lớn bao gồ m 6 trạm trộn và 
hệ thống máy mó c phục vụ ñồng bộ (02 trạm tại Thái Bình công suất mỗi trạm 
60m3/h; 02 trạm ở TPVinh - N ghệ An có công suất 45m3/h và 60 m3/h; 01 trạm ở 
công trình Anh Sơn - Nghệ An có  công suất 60 m3/h; 01 trạm ở Kỳ Liên - Kỳ Anh – 
Hà Tĩnh có công suất 60 m3/h) ñảm bảo giá trị sản lượng hàng năm từ 100 ÷ 200 tỷ 
ñồng. 

 Năm 2013, giá trị cung cấp bê tông thương p hẩm của Tổ ng công ty cho các công 
trình, dự án ñạt giá trị 54,7 tỷ ñồ ng. Dự kiến năm 2014, giá trị thực hiện ñ ạt khoảng 85 
tỷ ñồ ng, p hần lớn tại Dự án Nhà máy Nhiệt ñiện Thái Bình 2 .  

2. Công tác ñầu tư: 

 Hiện nay, PVNC ñang tập trung các nguồ n lực ñể khởi cô ng dự án Cải tạo Khu A 
– Khu chung cư Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An 

  - Quy mô dự án: 7 tòa chung cư cao 15~19 tầng; 78 căn nhà liền kề cao 4 tầng; và các 
công trình công cộng: TDTT, trường mầm non, tổng diện tích ñất 34.482,00 m2 

 - Tổng mức ñầu tư : 1.028,86 tỷ ñồng (theo Quyết ñịnh số 05/Qð-HðQT ngày 
27/2/2013). các chỉ số NPV và IRR lần lượt là 42,6 tỷ ñồng và 17%; 

- Tiến ñộ thực hiện: Dự án ñược ñầu tư 4 giai ñoạn (giai ñoạn 1: Quý 3/2013-Quý 
2/2015; giai ñoạn 2: Quý 3/2015-Quý 2/2017; giai ñoạn 3: Quý 3/2017-Quý 2/2019; 
gia i ñoạn 4: Quý 3/2019-Quý 4/2021) 

  - Dự án có vị trí ñắc ñịa nằm ở Trung tâm thành phố Vinh, ñược UBND tỉnh Nghệ 
An và các ban ngành rất quan tâm hỗ trợ ñể triển khai thực hiện, là nguyện vọng của 
người dân và lợi ích lâu dài của Tổng Công ty.  

 - Năm 2013, Tổ ng công ty ñã ñược UBND tỉnh N ghệ An giao ñất thự c hiện giai 
ñoạn 1 & 2 của dự án là 5.200 m2, gồm 2 toà chung cư 2A & 2 B 15 tầng nổ i, 1 tầng 
hầm, 8 căn liền k ề, hạ tầng k ỹ thuật. 

 - Kế hoạch năm 2014, Tổng cô ng ty tiếp  tục hoàn chỉnh các thủ tục p háp lý của 
dự án như : Làm thủ tục cấp bìa ñất cho 2 toà chung cư 2A & 2B, 8 căn liền kề ñã ñược 
giao ñất; vận ñộng 50% số hộ dân cò n lại của nhà A6 tái ñịnh cư tại toà nhà CT2A khi 
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thi công xong (50% số hộ dân ñã ñồng ý tái ñịnh cư); thiết kế bản vẽ thi công, tổ ng dự 
toán, xin các thủ tục ñấu nố i ñiện, nước; chuẩn bị vật tư, thiết bị, nguồn vốn ñể k hởi 
công xây dựng toà chung cư 2A và 6 căn nhà ở liền k ề. Giá trị ñầu tư năm 2014 dự 
kiến là: 35,88 tỷ ñồ ng. 

3. Công tác hợp ñồng kinh tế  

 - Tình hình tiếp thị ñấu thầu các cô ng trình năm 2013 của PVNC gặp nhiều khó 
khăn do ảnh hưởng của nền k inh tế nên các dự án bị dừ ng và giãn tiến ñộ; ngoài ra 
việc kết q uả sản xuất k inh doanh năm 2012 b ị lỗ nên theo quy ñ ịnh không ñược tham 
gia hoạt ñộng ñấu thầu các công trình ngo ài ngành. 

 - Công tác hợp ñồ ng k inh tế chưa ñạt yêu cầu theo  kế hoạch ñ ề ra.  

 - Tổng giá trị hợp ñồng ký mới năm 2013 của toàn Tổng Công ty là : 50,29 tỷ 
ñồng. Bao gồm: Một số hạng mục xây dự ng thuộc hệ thố ng thải tro xỉ thuộc Nhà máy 
Nhiệt ñ iện Vũng Áng 1 (14,59 tỷ ñồng); Hạ tầng k ỹ thuật giai ñoạn 1 thuộc dự án ñầu 
tư và xây dự ng nhà máy may và sợi Nam ðàn (22,4 tỷ ñồng); Nhà kho và nhà ăn thuộ c 
dự án ñ ầu tư và xây dựng nhà máy may và sợi Nam ðàn (10,7 tỷ ñồng); Trường mầm 
non Hoa Thành (2,6 tỷ ñồ ng). 

4. Công tác tà i chính, kế  toán, kiểm toán 

 - Mặc dù Hộ i ñồng quản trị, Ban Tổng giám ñốc ñã thực hiện nhiều biện p háp 
tăng cường cô ng tác q uản lý tài chính như ng k ết q uả SXKD năm 2013 ñạt thấp do 
doanh thu thấp, chi phí q uản lý và lãi vay ngân hàng lớn. Ngoài ra, các chi phí phải 
nộp từ các khoản phạt nợ thuế, bảo hiểm xã hội lớn vì trong giai ñoạn Tổng Công ty 
không có việc làm nên không có nguồn tiền ñể thanh toán tro ng lúc việc thu hồi công 
nợ nội bộ ngày càng khó khăn. Do ñó, Tổ ng công ty ñã thực hiện b án một số  tài sản sử 
dụng chưa hiệu quả như khu ñất tại Khối 14 phường Hư ng P húc (tháng 11/2013); số 
45 Quang Trung (tháng 4/2013); số 78 Minh K hai (tháng 1/2014) ñể giải quyết khó 
khăn về tài chính trước mắt. 

 - Hiện nay, PVNC ñang thực hiện hoàn thiện công tác thuê lại khu ñất hiện ñ ang 
sử dụng tại Hưng ðô ng và ðô ng Vĩnh - TP Vinh với tổ ng d iện tích 3,58ha, ñến nay ñã 
trích lục xong và Sở tài chính Nghệ An ñã có quyết ñ ịnh thẩm ñịnh lại giá toàn bộ khu 
ñất, dự kiến sẽ ñược giao ñất và cấp b ìa trong quý 2 /2014.  

 - Tính ñ ến ngày 31/12/2013, tổng số vố n góp của PVNC vào các ñơn vị thành 
viên là 193,86 tỷ ñồ ng như ng hiệu quả ñ ầu tư chưa cao do hiệu quả SXKD của các 
ñơn vị ñạt thấp trong giai ño ạn k inh tế k hủng hoảng k éo dài. 

 - Kết quả hoạt ñộ ng SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất của PVNC tro ng ba 
năm liên tục 2011; 2012 và 2013 bị lỗ, theo quy ñịnh của ủy ban chứng khoán nhà 
nước thì tro ng thời gian tới cổ phiếu PVA của PVNC hiện ñang giao dịch trên sàn 
chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc và chuyển xuố ng giao dịch 
trên sàn giao d ịch Upco m. 

 - Tổ ng Công ty PVNC ñang tập trung ñôn ñốc cô ng tác thu hồ i vốn và công nợ, 
công nợ nộ i bộ, Tổng cô ng ty trực tiếp kiểm tra từ ng ñơn vị, từng công trình trọng 
ñiểm ñể tháo gỡ các vướng mắc tro ng công tác nghiệm thu, thanh toán, tuy nhiên công 
tác thu hồ i công nợ chưa ñạt kết q uả tốt, nhất là công nợ nội bộ rất lớn, phức tạp cần 
phải có thời gian và p hương án giả i q uyết từ ng ñơn vị. 
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 - Công tác tài chính của Tổng cô ng ty luô n ñược thự c hiện nghiêm túc và theo 
ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. ðịnh kỳ hoàn thành báo cáo tài chính Công ty 
mẹ, hợp nhất và thực hiện công bố thông tin theo ñúng thời gian q uy ñ ịnh của ủy ban 
chứng khoán Nhà nước và các cơ q uan quản lý. 

 - ðể tăng cường cô ng tác quản lý tài chính Tổ ng công ty ñã rà soát ñể sửa ñổi 
mộ t số quy chế quản lý tài chính nội bộ giữ a Tổng Cô ng ty và các ñơn vị trực thuộc, 
các ñơn vị thành viên. 

5. Công tác nhân sự, ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 

 5.1. Công tác tổ chức bộ máy, tái cấu trúc doanh nghiệp 

 - Thực hiện ñịnh hướng tái cấu trúc doanh nghiệp, năm 2013 Tổng cô ng ty ñã 
khảo sát thực trạng tổ chức bộ máy và ñ ánh giá hiệu quả, năng lực sản xuất của các 
ñơn vị trực thuộc. Trên cơ sở ñó ñã xây dự ng giả i p háp tổ chức lại theo hướng nâng 
cao q uy mô, năng lực của các ñơn vị; k iện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao trách nhiệm 
của người ñứng ñầu ñơn vị kết hợp với tăng cường cô ng tác giám sát của Tổ ng công ty 
ñối với ho ạt ñộng của các ñơn vị trực thuộ c. 

 - Bộ máy cơ quan Văn phòng Tổ ng công ty hiện có 09 Ban chuyên môn ñ ã bộc 
lộ sự cồng kềnh, chư a hiệu q uả trong cô ng tác ñiều hành và phối hợp thực hiện dẫn 
ñến lãng phí trong sử d ụng nhân lực và chi phí. ðể p hù hợp với yêu cầu SXKD trong 
thời gian tới, Tổ ng công ty ñã xây dựng phương án sắp xếp lại các Ban theo hướng 
gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu q uả ñ iều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất k inh 
doanh, tăng năng suất lao ñộ ng, cải thiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên. 

 - ðối với các công ty thành viên, Tổng cô ng ty ñ ã tiến hành ñánh giá toàn diện 
kết q uả hoạt ñộng sản xuất k inh do anh và hiệu quả ñầu tư tài chính của Tổ ng công ty ở 
các ñơn vị. ðồng thời tiến hành ñánh giá vai trò, trách nhiệm của người ñ ại d iện p hần 
vốn ở các Công ty thành viên. Trên cơ sở ñó tiến hành xác ñịnh lại p hương hướng ñầu 
tư và quản lý nguồ n vốn có hiệu quả hơn. 

   - Phố i hợp với công ñoàn Tổng công ty tiến hành k iểm tra, ñánh giá công tác tổ 
chức nhân sự ñặc b iệt là công tác thu nộp BHXH ở các ñơn vị trực thuộ c và các ñơn vị 
thành viên. 

 - Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý góp phần k hắc phục tình trạng khó 
khăn, thiếu việc làm, k hô ng có doanh thu bằng các biện pháp như giảm lương, giảm 
giờ làm, khoán chi p hí hành chính, bố trí lao ñộng phù hợp với nhu cầu sử dụng lao 
ñộng thực tế. 

 5.2. Công tác nhân sự, tiền lương và chế ñộ chính sá ch cho người lao ñộng. 

 - Trong năm vừa qua, Tổng công ty ñã thự c hiện chính sách hạn chế trong tuyển 
dụng lao ñộ ng. Bên cạnh ñó do khó khăn trong sản xuất kinh doanh Tổng cô ng ty ñ ã 
ñẩy mạnh công tác tinh giản lao ñộ ng. Riêng năm 2013, số lao  ñộng ñã cắt giảm là 117 
người, phần lớn là do người lao ñộ ng xin thôi việc ñ ể chuyển cô ng tác ho ặc thực hiện 
tạm hoãn hợp ñồ ng theo thỏa thuận giữa Tổng cô ng ty và người lao  ñộng. 

 Tính ñến 31/12/2013 số lao ñộng của Tổ ng công ty là 227 người, trong ñó: Thạc 
sỹ: 09 người; ðại học: 145 người; cao ñẳng: 09 người; trung cấp: 17 người; cô ng nhân, 
lao  ñộng phổ thông: 47 người. Ngoài số lao ñộng hợp ñồ ng k hô ng xác ñ ịnh thời hạn, 
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Tổ ng công ty PVNC cò n sử dụng thêm lao ñộng thời vụ tùy theo  yêu cầu sản xuất k inh 
doanh từng thời ñiểm.   

 - Trong năm 2013, Tổ ng Công ty ñã thự c hiện ñào tạo cho  183 lượt người, tổng 
kinh phí là 84 triệu ñồng ñạt 52,6 % k ế ho ạch. 

 - Thu nhập bình q uân của Tổ ng công ty giảm từ 3,61 triệu ñồng/người/tháng năm 
2012 xuống cò n 2,75 triệu ñồng/người/tháng trong năm 2013. 

 - ðến hết tháng 12/2013 số tiền của Tổng cô ng ty còn nợ BHXH là 7,0 tỷ ñồng. 
Nguyên nhân một phần do kết q uả SXKD gặp k hó  k hăn dẫn ñ ến k hô ng có nguồ n thu. 
Mặt khác, mộ t số ñơn vị trực thuộc không quan tâm ñến việc nộp BHXH cho Tổng 
công ty, cá biệt mộ t số ñơn vị còn nợ BHXH từ ñầu năm. ðiều này ñã ảnh hưởng lớn 
ñến q uyền lợi và chế ñộ của người lao ñộng. 

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

1. Tồn tạ i 

 - Bộ máy q uản lý tại văn p hò ng Tổng Cô ng ty và các ñơn vị thành viên còn cồng 
kềnh, k ém hiệu q uả.  

 - Công tác thu hồ i công nợ chư a ñạt kết q uả tốt, nhất là công nợ nội bộ rất lớn, 
phức tạp cần p hải có thời gian và p hương án giả i q uyết; Các k hoản nợ thuế, Bảo hiểm 
xã hội, lương cò n lớn. Trong lúc ñó chi phí lãi vay tại các ngân hàng p hát sinh tăng 
hàng tháng dẫn ñ ến nợ quá hạn và tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu. 

  - Hiệu quả ñầu tư tài chính vào các ñơn vị thành viên chưa cao, làm ảnh hưởng 
ñến hiệu quả p hát huy và bảo toàn nguồ n vố n của Tổng Công ty. 

  - Tỷ trọng các công việc thực hiện ngoài ngành còn thấp, cô ng tác tiếp thị và 
tìm k iếm các công trình xây lắp ngoài ngành còn hạn chế.  

 - Công tác tìm kiếm việc làm trong giai ñoạn hiện nay chưa thự c sự quyết liệt và 
hiệu quả. 

 - Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và toàn Tổng cô ng ty ñạt thấp; 
Công tác thu nộp công ñoàn phí chư a kịp thời, ñồ ng lương còn thấp và chậm, quyền 
lợi và chế ñộ của người lao ñộ ng chưa ñảm bảo. 

2. Nguyên nhân  

  - Nền kinh tế có nhiều b iến ñộng phức tạp, chính sách tiền tệ chặt chẽ, chính 
sách tài k hó a thắt chặt, cắt giảm ñầu tư công, thị trường bất ñộng sản ñóng băng..., sự 
biến ñộ ng của nền kinh tế ñã ảnh hưởng lớn ñến tình hình SXKD của ñơn vị. 

  - Mô hình q uản lý, ñ iều hành Tổ ng Công ty ñến các ñơn vị thành viên, các ñơn 
vị trực tiếp sản xuất (xí nghiệp) cò n bất cập do cò n quá nhiều k hâu, cô ng ñoạn; trong 
lúc về bộ máy k iểm tra, kiểm soát của Tổ ng Công ty chưa ñồ ng bộ và phát huy về 
công tác kiểm tra giám sát cụ thể tại các ñơn vị cấp dưới, dẫn ñ ến tồn tại về cô ng nợ 
nội bộ lớn, nhiều nhân sự không bố trí ñược cô ng việc hợp lý,... 

 - Công tác chỉ ñạo, ñiều hành ñô i k hi chưa quyết liệt, chư a ñủ sâu sát ñến từng 
dự án, công trình, từng cô ng việc cụ thể. 

 - Công tác tổ chứ c cán bộ nhìn chung chưa ñạt yêu cầu nhất là chất lượng của 
mộ t số cán bộ chủ chố t chưa ñáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, ảnh hưởng không 
nhỏ tới kết quả sản xuất k inh doanh tại ñơn vị thành viên.  
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  - Một số công trình, dự án b ị giãn tiến ñộ, tạm dừng thi cô ng hoặc bị ảnh hưởng 
do công tác ñiều chỉnh quy ho ạch dẫn ñến chậm tiến ñộ chung như : Nhà CBCNV Nhà 
máy nhiệt ñ iện Vũng Áng, Nhà máy xi măng Dầu khí Anh Sơn, Dự án Cải tạo khu A - 
Quang Trung - TP Vinh.... 

 - Công tác quản lý tài chính k ế toán, cân ñối dòng tiền và dự báo rủi ro trong quá 
trình SXKD của ñơn vị còn yếu. ðặc biệt là chưa thể hiện ñược công tác kế toán tại 
các ñơn vị thành viên và các xí nghiệp trực thuộc. 

  - Các công trình thi công trải rộ ng, ñ iều kiện thi công phức tạp chưa lường hết 
ñược nhữ ng vướng mắc phát sinh trong thi công, gây k hó k hăn tro ng công tác ñiều 
hành, q uản lý. 

  - Công tác q uản lý, giám sát của Tổng Cô ng ty tại các ñơn vị thành viên thông 
qua người ñại diện p hần vố n cò n chưa sâu sát. Trách nhiệm của người ñại diện p hần 
vốn thực hiện cô ng tác quản lý, ñiều hành ñơn vị chưa ñạt yêu cầu, việc ñ iều hành sản 
xuất cò n yếu và nhiều b ất cập. 

3. Bài học k inh nghiệm 

 - Tăng cường q uản lý, k iểm tra, giám sát của Tổ ng Công ty ñối với các ñơn vị 
thành viên, xem xét lại hiệu q uả ñầu tư vốn tại các ñơn vị thành viên, nếu ñơn vị nào 
ñầu tư không có hiệu q uả thì phải có b iện pháp k hắc phục như: thoái vố n, cơ cấu lại 
nguồ n vốn tại một số ñơn vị thành viên,... 

   - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người ñại diện phần vốn ở các ñơn vị thành 
viên. Tăng cường cô ng tác quản trị, quản lý tài chính kế toán tại Tổng Công ty, các 
ñơn vị trực thuộc và các ñơn vị thành viên.  

          - Sắp xếp ñổ i mới lại bộ máy q uản lý cho p hù hợp với từ ng giai ñoạn phát triển. 

 - Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty PVC, Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam trong 
việc tạo ñ iều k iện cho P VNC thi cô ng các công trình của ngành Dầu khí. 

 - Chủ ñộng hơn tro ng công tác tạo công ăn việc làm như mở rộng thị trường 
công việc, mở rộng ngành nghề phù hợp nhu cầu xã hội; xem xét nắm bắt cơ hội ñầu 
tư sản xuất mộ t số lĩnh vực liên quan có hiệu q uả. 

  - Xây dựng và k iểm soát quản lý chặt chẽ kế hoạch chi p hí của Tổng Cô ng ty, 
các Ban ñ iều hành, Thư ờng xuyên rà soát lại các k hoản công nợ phải thu và giá trị sản 
lượng dở dang tại các dự án/ñơn vị. Quyết liệt tro ng công tác nghiệm thu, thanh toán 
và thu hồ i công nợ, ñặc b iệt là công nợ nội bộ trong Tổ ng công ty và các ñơn vị thành 
viên. 

  - Tập trung cô ng tác chỉ ñạo, ñiều hành thi cô ng tại các công trình, dự án b ằng 
cách tăng cường bộ máy giám sát về chất lượng và tiến ñộ của Tổng Cô ng ty tại các 
công trình; Phát ñộng và thực hiện tốt chủ trương tiết k iệm chi p hí gắn với việc Tổ 
chức và thực hiện tốt các p hong trào thi ñ ua lao ñộ ng sản xuất; nâng cao  ý thức tổ 
chức kỷ luật, tư duy và tác p ho ng làm việc của người lao ñộng. 
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Phần II 

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 

I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014: 

 Căn cứ kết quả SXKD năm 2013 và năng lự c thực tế hiện tại, Tổ ng Công ty 
PVNC xây dự ng kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
 

TT Chỉ tiê u 
ðơn vị 

tính 

Thực 
hiệ n 
năm 
2013  

Kế  hoạch 
năm 
2014 

Tỷ lệ  
tăng 

trưởng  

A  B C 1 2  3=2 /1  

I Chỉ tiê u Sản lượng  Tỷ ñồ ng  55 ,75  500 ,00  897 % 

II Các chỉ t iê u tài chính Tỷ ñồ ng     

1  Vố n ñiề u lệ  Tỷ ñồ ng  218 ,46 218 ,46  100 % 

2  Tổ ng  doanh thu Tỷ ñồ ng  118 ,99 430 ,00  361 % 
3  Lợi nhuận     

3.1 Lợi nhuận trước thuế Tỷ ñồng 4,978 23,64 475% 

3.2 Lợi nhuận sa u thuế Tỷ ñồng 1,074 17,73 1651% 

3.3 
Tỷ suất lợ i nhuận sa u 
thuế /vốn ñiề u lệ 

% 0,49% 8,12% 1657% 

4  
Các khoản nộ p Ng ân 
sách Nhà nước 

Tỷ ñồ ng  12,127 13,71  113 % 

III Chỉ tiê u ñầu tư Tỷ ñồ ng  3,91  35,88  918 % 

IV Lao ñộng  và thu nhập     

1  Lao ñộng      

 
Lao ñ ộng sử dụng bình 
quân Người 221 200 90,4% 

2  Tổ ng  quỹ lương     

 
Tiề n lương thực hiệ n 
trong kỳ Tỷ ñồng 7,027 9,6 136,6% 

 Tiề n lương bình quâ n Trñ /ng/th 2,65 4 150,9% 

 Thu nhậ p bình quân Trñ /ng/th 2,75 4,5 163,6% 
V ðào tạo      

 Thực hiện ñào tạo 
Lượt 
ngườ i 183 250 136,6% 

 Kinh phí ñ ào tạ o 
Triệ u 
ñ ồng 

84 100 119% 
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TT Chỉ tiê u 
ðơn vị 

tính 

Thực 
hiệ n 
năm 
2013  

Kế  hoạch 
năm 
2014 

Tỷ lệ  
tăng 

trưởng  

A  B C 1 2  3=2 /1  

VI Tỷ lệ  chi trả cổ tức % 0 0  

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

 ðể có thể từ ng bước khắc p hục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất k inh 
doanh năm 2014 ñã ñề ra, Tổng công ty ñã ñề ra các giả i p háp cụ thể như sau:  

1. Tìm kiếm v iệc làm, ñẩy mạnh công tác xây lắp:  

 - P hố i hợp với C hủ ñầu tư và các bên liên q uan ñể sớm ñưa dự án Thay ñổ i công 
nghệ bổ sung thiết b ị nâng công suất Nhà máy xi măng Dầu khí 12/9 lên 1500 tấn 
clinker/ngày tiếp tục thi công, hoàn thành, bàn giao và ñưa vào sử d ụng trước 
31/12/2014 theo cam kết tại cuộc họp ngày 14/2/2014 với UBND Tỉnh Nghệ An.  

 - Bám sát kế hoạch S XKD, kế hoạch ñầu tư của Tập ñoàn Dầu k hí Việt Nam, của 
Tổ ng Công ty PVC và các ñơn vị trong ngành Dầu khí ñể ñẩy mạnh thự c hiện cô ng tác 
tiếp thị ñể ñược ñảm nhận thi công các cô ng trình, dự án Dầu k hí trên bờ như Nhà máy 
nhiệt ñiện Thái Bình 2; Nhiệt ðiện Quảng Trạch (Quảng Bình); Lọc hóa dầu N ghi Sơn 
(Thanh Hóa);.... 

 - Mở rộng mố i q uan hệ, tăng năng lự c ñấu thầu ñể thi công các công trình trên ñịa 
bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành lân cận. ðồng thời tiếp cận làm việc với các ñơn vị 
ngoài ngành tham gia nhận thầu thi công các dự án.   

 - Mở rộng thị trường sang nước bạn Lào ñể nhận thi cô ng một số công trình hạ 
tầng, thuỷ ñ iện,....  

 - Hợp tác với mộ t số ñố i tác nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản…) ñể tham gia một 
số dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 - Kiểm ñiểm lại tình hình thực hiện các cô ng trình, dự án ñã và ñang triển k hai, 
ñánh giá thực chất hiệu q uả k inh tế của từng cô ng trình, dự án và rút ra bài học kinh 
nghiệm cho các cô ng trình, dự án tiếp theo. 

 - Phấn ñấu năm 2014 kết quả sản xuất kinh doanh có lãi ñể tiếp tục ñược tham 
gia ñấu thầu các công trình ngoài ngành.  

2. Tăng cường công tá c chỉ ñạo, ñiều hành tại các công trình, dự án: 

 - Tập trung chỉ ñạo, ñiều hành, quản lý các cô ng trình, thực hiện các giải pháp k ỹ 
thuật,... ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thi cô ng các cô ng trình tro ng thời gian sớm nhất. 

 - Tăng cường bộ máy giám sát về chất lượng, tiến ñộ và an toàn lao  ñộng của 
Tổ ng Công ty tại các cô ng trình. 

 - Rút ra những kinh nghiệm và bài họ c từ các công trình, dự án ñã thực hiện ñ ể 
triển khai tốt từ khâu ñấu thầu, ñ àm phán, k ý kết hợp ñồng, thiết kế cho ñến k hâu giao 
việc, quản lý, chỉ ñ ạo thi công, ñảm bảo tố i ña hiệu quả sản xuất. 
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 - Nâng cao năng lự c về mọi mặt cho các ñơn vị thành viên. Tăng cường kiểm tra, 
giám sát và chỉ ñạo các ñơn vị trong quá trình triển khai thi công dự án. 

 - Thường xuyên kiểm ñiểm tình hình thực hiện các công trình, dự án, ñể kịp thời 
có biện p háp giải quyết các vướng mắc nhằm ñảm bảo tiến ñộ và chất lượng dự án. 
Giám sát việc thực hiện trang bị b ảo hộ lao ñộng, công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng 
trên công trường. 

 - Tiếp tục áp dụng hệ thố ng q uản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong toàn Tổng 
Công ty, chuẩn hoá các q uy trình, quy ñịnh về q uản lý, tổ chứ c thi công, tổ chức công 
trường, chuẩn ho á ñộ i ngũ cán bộ q uản lý, công nhân... 

 - Tăng cường ứ ng d ụng cô ng nghệ thông tin vào công tác q uản lý thi công các 
công trình thô ng qua việc ứng dụng các p hần mềm quản lý dự án,... nhằm q uản lý tình 
huống thi công các công trình một cách k ho a họ c, cập nhật thông tin nhanh, chính xác 
ñể có b iện p háp chỉ ñ ạo k ịp thời. 

 - Phát huy tối ñ a trang thiết b ị hiện có, ñ ẩy mạnh năng lực sản xuất vật liệu xây 
dựng nhằm ñáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiến ñộ thi công các công trình. 

3. Tăng cường các biện pháp quả n lý doanh thu, chi phí: 

 - Phát ñộ ng và thực hiện tố t chủ trương tiết k iệm chi p hí; xây dựng, ban hành và 
tổ chức thự c hiện các ñịnh mức ñể giảm chi p hí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh 
tranh và ñảm bảo lợi nhuận. 

 - Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi ñ ua lao ñộ ng sản xuất; phong trào 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công tác q uản lý nhằm tăng năng suất lao 
ñộng hạ giá thành sản phẩm ñể mang lại hiệu q uả k inh tế cho Tổ ng Công ty và tăng 
thu nhập cho người lao ñộ ng. 

4. Công tác tà i chính kế toán:  

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác q uản lý tài chính, hạch toán kế to án và 
sử dụng vốn trong toàn Tổng Công ty. Tăng cường công tác k iểm so át dò ng tiền, ñảm 
bảo sử dụng ñúng mục ñ ích. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc xây 
dựng kế hoạch k inh doanh cụ thể, rõ ràng cho từng giai ñoạn, từng năm và từng dự án. 

- Xây dựng kế ho ạch tài chính sát với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổ ng công 
ty theo từ ng thời ñ iểm cụ thể nhằm ñáp ứng nguồ n vố n sản xuất không bị gián ñoạn, 
giảm chi phí tài chính.  

- Bổ sung sửa ñổ i một số ñiều trong quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty 
nhằm tăng cường hiệu quả cô ng tác quản lý tài chính; cô ng tác kiểm tra, giám sát tài 
chính tại các ñơn vị thành viên; cô ng tác hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn 
Tổ ng Công ty.  

  - Tăng cường chỉ ñạo các ñơn vị thành viên trong công tác SXKD ñể kết quả năm 
2014 có lợi nhuận ñể d uy trì thanh k hoản của cổ phiếu P VA trên sàn Upco m và từng 
bước trở lại giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). 

 - Kiểm tra, ñố i chiếu, rà soát lại tất cả các cô ng nợ phải thu, giá trị dở dang. Quyết 
liệt trong cô ng tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ, ñặc biệt là công nợ nội 
bộ trong Tổ ng Công ty nhằm thu hồi vố n, giảm thiểu giá trị cô ng nợ phải thu và giá trị 
dở dang. 
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 - Thực hiện cơ cấu lại nguồ n vố n góp vào các ñơn vị thành viên, rà soát lạ i hoạt 
ñộng SXKD của các ñơn vị, thoái vốn tại các ñơn vị ho ạt ñộng không hiệu quả, tập 
trung vào các ñơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả ñảm bảo an toàn và phát triển 
nguồ n vốn. 

 - Kiện toàn lại bộ máy làm công tác tài chính kế to án từ Tổng Công ty, các ñơn vị 
trực thuộc và các ñơn vị thành viên. 

5. Công tác ñầu tư 

 - Tập trung vốn cho ngành nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọ n và nhữ ng công 
trình, dự án phục vụ tro ng ngành là chính, tránh ñầu tư dàn trải và k ém hiệu quả. 

 - Tiếp tục kêu gọi thêm một số ñối tác tro ng nước và ngoài nước ñể ñầu tư vào dự 
án Cải tạo Khu A Quang Trung, dự kiến sẽ ñ em lại hiệu quả cho PVNC trong những 
năm tiếp theo. 

 - Nghiên cứ u hợp tác với các ñối tác của Việt Nam và Lào ñể thực hiện ñầu tư 
mộ t số dự án tại nước bạn Lào như : thủy ñiện, hạ tầng, giao thông. 

6.Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp doanh nghiệp: 

 - Năm 2014, Tổ ng công ty tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ công tác tái cơ cấu doanh 
nghiệp, thực hiện tổ chức lại bộ máy các Ban chuyên môn và ñơn vị trực thuộ c theo 
phương hướng tinh gọn. Dự k iến sau khi sáp nhập, bộ máy Tổ ng công ty sẽ còn lại 05 
Ban chuyên môn và 10-12 ñơn vị trực thuộc (bao gồ m các chi nhánh, Ban dự án, Ban 
ñiều hành và các Xí nghiệp). 

 - ðố i với các cô ng ty thành viên, Tổ ng công ty sẽ xây dựng p hương án thoái vố n 
hoặc tổ chức lại theo hướng sáp nhập/giả i thể nhằm nâng cao hiệu q uả hoạt ñộng ñầu 
tư tài chính, ñảm b ảo k hả năng thu hồi vố n. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát ñối 
với hoạt ñộng của các cô ng ty con, công ty liên kết thông qua nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người ñ ại diện phần vốn ở các ñơn vị thành viên.  

 - Tổ chức các Ban thu hồi công nợ với cơ chế hoạt ñộng phù hợp, hiệu q uả ñ ể 
ñẩy mạnh công tác thu hồ i công nợ, giả i q uyết tình trạng cô ng nợ kéo dài gây thiệt hại 
cho hoạt ñộ ng sản xuất kinh doanh. 

 - Tiếp tục rà soát lại hệ thống quy chế quản lý nội bộ ñể sửa ñổi, bổ sung phù hợp 
với tình hình thự c tế và yêu cầu của công tác q uản trị do anh nghiệp . 

7. Công tác tuyển dụng, ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực:  

 - Thực hiện tuyển dụng một số cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây 
dựng, giao thô ng, thuỷ lợi; Thực hiện ñ ào tạo, bồ i dưỡng về các nộ i d ung thiết yếu, tập 
trung cho các ho ạt ñộ ng nghiệp vụ, nâng cao k ỹ năng của người lao  ñộng. 

 - Từ ng bước khắc phục k hó k hăn trong hoạt ñộ ng sản xuất k inh doanh, ñảm bảo 
chế ñộ chính sách cho người lao ñộ ng theo ñ úng quy ñịnh của pháp luật. 

  8. Bảo ñảm ñờ i sống, việc là m và công tá c an sinh xã hội: 

  - Tập trung thu hồ i công nợ và tìm k iếm việc làm mới nhằm tạo nguồn thu ñể chi 
trả lương và ñóng BHXH cho người lao ñộ ng, từng bước cải thiện thự c hiện các chế 
ñộ chính sách ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng;  
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 - Sửa ñổi q uy chế trả lương ñúng với giá trị sức lao ñộ ng, ñảm bảo cô ng bằng 
tro ng nội bộ Tổng cô ng ty trên cơ sở hiệu q uả công việc; thực hiện ñãi ngộ và k huyến 
khích k ịp thời những cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 - Phát huy va i trò và trách nhiệm xã hộ i của doanh nghiệp thông qua các hoạt 
ñộng chia sẻ khó khăn, ủng hộ người dân tại các vùng b ị thiên tai tàn p há, p hối hợp 
xây dựng các công trình p húc lợi trên ñịa bàn hoạt ñộ ng của Tổng công ty.  
  

 Trên ñây là kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch SXKD 
năm 2014. Với những giả i pháp cụ thể ñã ñề ra và q uyết tâm phát huy tinh thần ñoàn 
kết, chủ ñộng, sáng tạo, Tổng Công ty PVNC nỗ lực phấn ñ ấu sớm vượt qua gia i ñoạn 
khó k hăn ñể hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014.  
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ðOẠN 2013 – 2017 
VÀ TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2025 

 
I - QUAN ðIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN 

 Xây dự ng và p hát triển Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) trên cơ 
sở phát huy thế mạnh là mộ t ñơn vị thành viên của Tổng cô ng ty CP Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam (PVC). Phát huy tối ñ a các nguồn lực sẵn có của PVNC, tranh thủ sự hỗ trợ 
của PVC; Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam; Tỉnh Nghệ An và hợp tác chặt chẽ với các ñối 
tác trong và ngoài nước ñể tạo bước ñột p há phát triển, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị 
trường khu vự c Miền Trung và trong cả nước. 

II - NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN  

- Phát triển Tổ ng công ty PVNC thành một doanh nghiệp mạnh ho ạt ñộng theo 
mô hình Cô ng ty mẹ - Cô ng ty con có ngành nghề ñ a dạng lấy các dự án trong ngành 

dầu k hí là mục tiêu ñ ể hoạt ñộ ng; 
 - Tăng nhanh tỷ trọ ng sản xuất công nghiệp; 

 - Tập trung trọ ng tâm vào xây lắp các dự án dân dụng và công nghiệp ; 
 - Tăng dần quy mô các dự án làm tổng thầu EPC. 

III. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

1. Mục tiêu và ñịnh hướng tổng quát  
 ðến 2017, Tổ ng công ty PVNC sẽ là ñơn vị xây lắp ñứ ng ñ ầu k hu vực Miền 
Trung, ñến năm 2025 cạnh tranh ñược với các nhà thầu k hác tro ng k hu vực và trên 
lãnh thổ Việt Nam từ ng bước mở rộng ra thị trường xây lắp Quốc tế.  

2. Các mục tiêu cụ thể  trong giai ñoạn 2013 - 2017 

2.1. ðối với lĩnh vực xây lắp chuyên ngành 
 Từ năm 2011, từng bước khẳng ñịnh Tổng cô ng ty PVNC là một trong những 

tổng thầu EPC những công trình có quy mô lớn trên ñ ịa b àn Miền Trung. Tập trung 
phát triển các lĩnh vự c xây lắp, ñẩy mạnh cô ng tác tiếp thị, tìm k iếm các hợp ñồng xây 

lắp  trong nước, tập trung vào mũi nhọn chính là xây dựng chuyên ngành Dầu k hí mà 
nhất là xây lắp nhà cao tầng. 

 Tìm kiếm một số ñối tác chiến lược, ñặc biệt là các ñối tác nước ngoài, có năng 
lực tốt tro ng các lĩnh vực quản lý dự án, thiết kế kỹ thuật, công nghệ ñể cùng tham gia 

thự c hiện dưới hình thức tổng thầu EPC các dự án trọ ng ñiểm của ngành Dầu k hí. 

 2.2. ðối với lĩnh vực ñầu tư kinh doanh bất ñộng sản 
 Tiếp tục ñầu tư các dự án có hiệu quả cao như: dự án tổ hợp dịch vụ tổng hợp, 

chung cư cao cấp, văn phòng và nhà ở liền kề Nghi  P hú - Thành p hố Vinh (1,3 ha); 
Cải tạo Khu A Quang Trung -  Thành p hố Vinh (4,3ha); Ngoài ra kêu gọi hợp tác ñầu 

tư từ các ñố i tác trong và ngoài nước ñầu tư vào các dự án có hiệu quả cao và xúc tiến 
ñầu tư mộ t số khu ñô thị, khu công nghiệp trên ñ ịa bàn miền Trung và cả nước. 
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 Bám sát các C hương trình thỏa thuận hợp tác giữa PVN và các tỉnh, thành. ðến 
2017 doanh thu từ hoạt ñộ ng k inh doanh b ất ñộng sản chiếm tỷ trọng 10-15% tổng 

doanh thu của Tổng công ty. 

 2.3. ðối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp và khai thác vật liệu 
 Tổ ng công ty tập trung ñẩy nhanh lĩnh vực cơ k hí, gia công chế tạo và lắp ráp 

cơ khí từng bước ñầu tư hệ thống thiết bị, nhà xưởng và tuyển d ụng thợ b ậc cao, p hấn 
ñấu ñ ến năm 2015, lĩnh vực này chiếm tỷ trọ ng 10% tro ng tổ ng doanh thu.  

 ðầu tư nâng cao công nghệ và nâng cấp thiết bị cho các ñơn vị sản xuất vật liệu 
xây dựng ñể ñ áp ứ ng nhu cầu vật liệu ngày càng cao, vừa chủ ñộng cung cấp cho các 

công trình, dự án nộ i bộ Tổng Cô ng ty, vừa cung ứ ng ra thị trường bên ngo ài nhằm 
tăng thu nhập về sản phẩm công nghiệp.  

 2.4. ðối với lĩnh vực dịch vụ, thương mại 

 Tăng cường ñầu tư vào lĩnh vự c dịch vụ, tiếp tục p hát huy các thế mạnh mà 
Tổ ng Công ty ñã có, mở rộ ng ñịa bàn kinh doanh sang các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, 

Thanh Hóa, Q uảng Bình,...kết hợp và ñưa lĩnh vực dịch vụ vào các dự án ñầu tư bất 
ñộng sản. ðến năm 2015 nâng tỷ trọng ñầu tư lĩnh vự c dịch vụ lên 10 %. 

 ðầu tư xây dự ng một số khách sạn, khu sinh thá i tại ñịa bàn các tỉnh N ghệ An, 
Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình,... ñể mở rộng kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách 

sạn, khu vui chơi giải trí. 
 Phát triển thêm về mảng k inh doanh thương mại, tạo ra doanh thu và lợi nhuận 
thự c, thúc ñ ẩy sự tăng trưởng mộ t cách bền vữ ng cho Tổng Cô ng ty. 
3. Phương án sản xuấ t kinh doanh và các giải pháp thực hiện từ nă m 2012 ñến 
2017 

3.1. Kế  hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2012 ñến 2017 
Với sự quyết tâm của ban lãnh ñạo và sự ñoàn kết thống nhất của tập thể 

CBCNV, cùng với sự hỗ trợ của Tổ ng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, 
Tập ðo àn Dầu Khí Việt Nam và Tỉnh Nghệ An, Tổ ng Công ty PVNC và các ñơn vị 
thành viên cần phải tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, vươn ra các tỉnh 
miền Trung và các nước kế cận như Lào.. nhằm thực hiện tốt mục tiêu ñã ñề ra. Trên 
cơ sở ñó Tổ ng Công ty xác ñịnh chỉ tiêu kế hoạch từ 2012 ñến 2017 như sau: Các chỉ 
tiêu SXKD năm sau cao hơn năm trước từ 120% - 130%. 

3.2. Các giả i pháp thực hiện: 
ðể ñ ạt ñược kết quả SXKD nhiệm k ỳ 2012-2017 theo kế hoạch ñã ñề ra, Tổng 

Công ty sẽ tập trung xây dựng và thực hiện các giải p háp như sau: 
- Về sản phẩm 
Tỷ trọng giá trị ñầu tư kinh doanh bất ñộ ng sản; sản xuất công nghiệp và khai 

thác vật liệu; d ịch vụ  sẽ ñược nâng lên trong những năm sau, ñồ ng thời tỷ trọng giá trị 
xây lắp sẽ giảm dần, nhưng vẫn tập trung vào mũi nhọn chính là xây dự ng dân dụng và 
công nghiệp ñ ể tiếp tục phát triển b ền vững. ðến năm 2017 giá trị sản xuất xây lắp 
chiếm 40%, giá trị k inh doanh bất ñộng sản chiếm 20%, giá trị sản xuất cô ng nghiệp 
và khai thác vật liệu chiếm 20%, giá trị kinh doanh dịch vụ, thương mại chiếm 20%. 
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-  Giải pháp về vốn 
+ Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn thô ng q ua việc xây dựng kế hoạch k inh 

doanh cụ thể, rõ ràng cho từ ng giai ñoạn, từng năm và từng dự án. 
+ ðẩy nhanh và nâng cao công tác lập hồ sơ thanh quyết toán cô ng trình, tích 

cực thu hồi vố n ñảm bảo ñáp ứ ng vốn k ịp thời cho ho ạt ñộ ng SXKD. 
+ Có các giải pháp huy ñộng vố n thông q ua các hình thứ c: ðẩy nhanh bán sản 

phẩm các dự án bất ñộng sản, phát hành cổ phiếu tăng vốn ñ iều lệ.... 
- Công tác xây lắp và  ñầu tư 
ðể ñ ảm b ảo các mục tiêu p hát triển thành Tổng cô ng ty ñầu tư xây lắp chủ lự c 

của PVC thì vấn ñề ñầu tư, nâng cao năng lực thiết b ị ñang ñược ñẩy mạnh hướng vào 
kế ho ạch thị trường và cơ cấu ngành nghề của Tổ ng công ty. 

+ Nghiên cứu, rà soát lại các dự án, tập trung ñầu tư các dự án bất ñộng sản có 
hiệu quả cao, thời gian thu hồi vốn nhanh. 

+ ðầu tư mua sắm các thiết bị thi công mới, hiện ñại, ñặc b iệt là các thiết bị thi 
công chuyên ngành dầu khí nhằm nâng cao năng lực thi công tại các cô ng trình lớn, 
các công trình dầu khí có yêu cầu k ỹ thuật p hức tạp. 

+ ðầu tư nâng cao năng lực sản xuất và lắp ñặt kết cấu thép. 
+ Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.   
- Về tổ chức bộ má y và phát triển nguồn nhân lực  
+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chứ c và phương thứ c quản lý theo mô hình công 

ty mẹ -  Công ty co n. Tăng cường công tác q uản lý phần vốn tại các công ty thành viên, 
nâng cao va i trò, trách nhiệm của người ñại diện phần vốn. 

+ Tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh ñạo cho các ñơn vị, triển k hai cô ng tác quy 
hoạch, ñào tạo, bồ i dưỡng và ñánh giá cán bộ, công tác luân chuyển và ñ iều ñộng, bố 
trí nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, ñ iều hành tại các ñơn vị thành viên. 

+ Kết hợp các giải pháp rà soát, ñánh giá trình ñộ  lao ñộ ng, tăng cường cô ng tác 
ñào tạo, bồi dưỡng tay nghề và tuyển dụng ñể xây dựng ñội ngũ lao ñộng theo chiến 
lược phát triển giai ñoạn 2012 - 2017. Phấn ñấu ñến năm 2017 số cô ng nhân trực tiếp 
sản xuất của Tổng cô ng ty ñạt 70%. 

+ Tiếp tục ñảm bảo việc làm, các chế ñộ chính sách cho CBCNV toàn Tổ ng cô ng ty. 
- Về mô hình tổ chức quản lý sản xuất 
+ Xây dựng mô hình quản lý tối ưu, theo hướng tập trung q uản lý những dự án 

có quy mô lớn, phải huy ñộ ng nguồn lực của toàn Tổ ng công ty PVNC. P hân cấp triệt 
ñể cho các Công ty con quản lý các dự án vừ a và nhỏ, thời gian thự c hiện ngắn. 

+ Thường xuyên cải tiến mô hình và cơ cấu tổ chức của Tổ ng công ty, kịp thời 
sắp xếp  lại một cách linh hoạt ñể phù hợp  với tình hình S XKD từng giai ñoạn phát 
triển. 

+ Củng cố và phát triển các Xí nghiệp trở thành các Công ty co n ñủ mạnh, ñ ủ 
sức thự c hiện các dự án lớn theo phân công của Tổng cô ng ty. 

+ Nâng cao năng lực thiết kế và giám sát của Tổng công ty ñể ñảm nhận làm 
dịch vụ tư vấn thiết kế và giám sát thi cô ng các công trình chuyên ngành. Trước mắt 
phấn ñấu thực hiện ñảm nhận theo hình thứ c tổng thầu EPC ñối với các dự án vừa và 
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nhỏ tiến tới có thể ñảm nhận ñựơc các dự án quy mô lớn theo các hình thức BT, BO 
hoặc BOT. Xây dựng cơ chế linh hoạt cho công tác tư vấn thiết kế và giám sát. 

+ Thực hiện liên doanh, liên kết với các ñối tác mạnh, tin cậy trong nước và 
nước ngo ài ñể cùng tham gia ñấu thầu các cô ng trình lớn, trọng ñiểm của nhà nước. 
Khi ñủ ñiều k iện sẽ có kế hoạch mở rộ ng thị trường xây lắp ra nước ngo ài theo ñ úng 
ñịnh hướng của Tổ ng Công ty PVC và Tập ñoàn. 

- Giải pháp về khoa học công nghệ 
+ Áp dụng các công nghệ quản lý dự án, quản lý sản xuất có hiệu suất cao. Cập 

nhật các công nghệ tiên tiến hiện ñại của k hu vực và thế giới trong lĩnh vự c thi công 
các công trình xây dự ng dân d ụng và cô ng nghiệp.  

+ Cần tranh thủ và tăng cường hợp tác với các ñối tác liên doanh nước ngoài 
như Nhật Bản, Trung Quốc,...ñể học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu và từng bước làm chủ, 
cải tiến, tiến tới sáng tạo công nghệ trong các lĩnh vực. 

+ ðảm bảo to àn bộ các hoạt ñộ ng sản xuất kinh doanh của Tổng cô ng ty tuân 
thủ theo các chính sách và quy trình HSEQ (sức khỏe, an toàn, môi trường và chất lượng). 

+ Xây dự ng công cụ q uản lý tiến ñộ chất lượng, cũng như các giải pháp tổng 
thể nhằm nâng cao hiệu quả lao ñộng. Từng bước sử dụng p hần mềm q uản lý mang 
thương hiệu P VNC, ứng dụng p hần mềm quản lý tro ng các lĩnh vực: Quản lý tiến ñộ, 
quản lý kế hoạch, quản lý tài chính,...  

 
ðịnh hướng phát triển ñến nă m 2020 

 
ðịnh hướng phát triển từ năm 2015 ñến năm 2020 tốc ñộ tăng trưởng bình quân: 

- Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 20-30% 
 Dự kiến ñến năm 2020 sản lượng, doanh thu, lợi nhuận ñạt ñược: 

- Sản lượng:  7.220 tỷ ñồng 
- Doanh thu:   6.920 tỷ ñồ ng 
- Lợi nhuận:  390 tỷ ñồ ng 

 Từ những năm 2015 trở ñi giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng dần và 
chiếm tỷ trọ ng k ho ảng từ 20-30% vào năm 2020. 
 

Tầm nhìn ñến nă m 2025 
 

 - Xây dự ng cơ sở hạ tầng cho các dự án nhà máy sản xuất Biothanol; Biodiesel; 
dự án sản xuất p hân bó n (NPK,SA) hó a chất (Amoni nitrat) tích hợp với các cụm sản 
xuất urê sẵn có của nhà máy ñạm Phú Mỹ. Tham gia các xây lắp cơ sở hạ tầng các dự 
án: PP Nghi Sơn, tổ hợp hóa Dầu Long Sơn.... 
 - Tham gia xây dựng các kho ñầu mối ở khu vực có ñịa ñ iểm thuận lợi có thể tiếp 
nhận tàu lớn như N ghi Sơn, Vũng Áng, ... Xây dựng kho dầu thô gần LHHD N ghi Sơn 
- Thanh Hóa. Xây dựng các kho trung chuyển ở khu vực ñông dân có cảng p hù hợp.  
 - Tự ñảm nhận thiết kế các cô ng trình nhà cao tầng, các khu công nghiệp, k hu ñô 
thị lớn và nhận thiết kế các phần công việc với công nghệ không quá phức tạp phục vụ 
xây lắp các nhà máy lọ c ho á dầu, các nhà máy cô ng nghiệp chế biến khí và các nhà 
máy cô ng nghiệp  k hác. 
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 - Kêu gọ i ñối tác ñầu tư bổ sung vào mộ t số dự án sản xuất nhựa và hóa chất có 
tiềm năng và khả năng tích hợp với các NMLD Nghi Sơn ... ñể ñem lại giá trị gia tăng 
cho các sản phẩm lọc dầu ñồng thời có hiệu quả kinh tế phù hợp. 
 - Tham gia mở rộ ng mạng lưới bán lẻ xăng d ầu của PetroVietnam ở miền Trung 
và tập trung vào các khu ñô thị, các KCN mới và dọc các tuyến ñường cao tốc ñang 
xây dựng. 
 - Tham gia ñầu tư xây lắp các công trình xây dự ng và hạ tầng công nghiệp khí tại 
các nước tro ng k hu vực như Lào, Camp uchia, Thái Lan... 
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PVNC ðÃ VÀ ðANG TRIỂN KHAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dự án Khu nhà ở chung cư, liền kề và dịch vụ tổng hợp Dầu khí Trường Thi 

Dự án Khu nhà dành cho CBCNV trong g iai ñoạn quản lý, vận hành  
thuộc dự án Nhà máy nhiệt ñiện Vũng Áng 1 

Dự án cải tạo Khu A - Khu chung cư Qua ng Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ  An 
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Khu tổ hợp dịch vụ tổng hợp, chung cư, văn phòng, nhà ở liền kề  Nghi Phú, TP Vinh 

Dự án ñầu tư khách sạn nhà liền kề  thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ  An 

Dự án khu ñô thị Dầu khí Nghệ  An tại phường Vinh Tâ n - Thành phố Vinh 


