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PVC- BAÁO CAÁO THÛÚÀNG NIÏN 2015

08/1983
Chuả tõch HÐBT cho pheáp Töẩng cuạc

Dâầu khñ thaành lâạp Xñ nghiïạp Liïn
húạp Xây lùæp Dâầu khñ.

14/09/1983
Töẩng cuạc Dâầu khñ đaä quyïët đõnh

thaành lâạp Xñ nghiïạp Liïn húạp Xây
lùæp Dâầu khñ.

19/09/1995
Xñ nghiïạp Liïn húạp Xây lùæp Dâầu

khñ đöẩi tïn thaành Cöng ty Thiïët kïë
vaà Xây dûạng Dâầu khñ.

17/03/2005 
Böạ trûúảng Böạ Cöng nghiïạp phï

duyïạt phûúng aán cöẩ phâần hoaá vaà
chuyïẩn Cöng ty Thiïët kïë vaà Xây
dûạng Dâầu khñ thaành Cöng ty CP

Xây lùæp Dâầu khñ.

26/10/2007
Tâạp đoaàn Dâầu khñ Quöëc gia Viïạt

Nam thöng qua Ðïầ aán chuyïẩn đöẩi
Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ thaành

Töẩng cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ
Viïạt Nam.

21/11/2007
Ðaại höại đöầng cöẩ đöng Töẩng cöng

ty thöng qua đïầ aán chuyïẩn đöẩi
Cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ.

27/6/2008
Ðaại höại cöẩ đöng thûúàng niïn

Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam đaä  thöng qua
phûúng aán tùng vöën điïầu lïạ lïn

1.500 tyả đöầng

16/5/2009
Ðaại höại đöầng cöẩ đöng thûúàng
niïn Töẩng cöng ty Cöẩ phâần 
Xây lùæp Dâầu khñ Viïạt Nam (PVC)
thöng qua Kïë hoaạch niïm yïët cöẩ
phiïëu lïn Súả giao dõch chûáng
khoaán Haà Nöại vaà Chiïën lûúạc phaát
triïẩn đïën nùm 2015, đõnh hûúáng
đïën nùm 2025. 

19/8/2009
Töẩng Cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam thûạc hiïạn Niïm
yïët 150.000.000 cöẩ phiïëu vúái maä
cöẩ phiïëu laà PVX trïn Súả giao dõch
Chûáng khoaán Haà Nöại. 

20/01/2010
Ðaại höại đöầng cöẩ đöng bâët thûúàng
Töẩng cöng ty  Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam đaä thöng qua
phûúng aán tùng vöën điïầu lïạ lïn
2.500 tyả đöầng. 

7/1/2011
Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp
Dâầu khñ Viïạt Nam vinh dûạ đûúạc
Nhaà nûúác trao tùạng danh hiïạu
Anh huàng Lao đöạng theo Quyïët
đõnh söë 15/QÐ-CTN ngaày 07
thaáng 01 nùm 2011 do Chuả tõch
nûúác Cöạng hoàa Xaä höại Chuả nghĩa
Viïạt Nam Nguyïîn Minh Triïët kyá.

23/3/2012
Töẩng cöng ty CP Xây lùæp Dâầu khñ
Viïạt Nam tùng vöën điïầu lïạ thaành
cöng lïn 4.000 tyả đöầng.

14/9/2014
PVC kyả niïạm 30 nùm ngaày thaành
lâạp Töẩng cöng ty. Ðây cuäng laà
nùm đaánh dâëu sûạ chuyïẩn mònh
maạnh meä, đùạc biïạt trong cöng taác
taái cú câëu doanh nghiïạp.

LÕCH SÛẢ PHAÁT TRIÏẨN
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TÖẨNG CÖNG TY CÖẨ PHÂẦN XÂY LÙÆP DÂẦU KHÑ VIÏåT NAM (PVC)
Truå súả chñnh: Toàa nhaà CEO, đûúàng Phaạm Huàng, Nam Tûà Liïm, Haà Nöại

Ðiïån thoaåi: (84) 4 3768 9291 / 3 / 4 / 5

Fax: (84) 4 3768 9290 / 3768 9867

Email: info@pvc.vn

Website: www.pvc.vn

Vùn phoàng phña Nam: Tâầng 6, toàa nhaà Media, 11Bis, Nguyïîn Gia Thiïầu, P. 6, Q.3, TP. HCM

Ðiïån thoaåi : (84) 8 5422 1015

Fax : (84) 8 5422 1515

Maä cöẩ phiïëu: PVX

Lĩnh vûåc kinh doanh: Xây lùæp chuyïn ngaành dâầu khñ; Xây dûạng cöng nghiïạp; Xây dûạng dân
duạng; Xây dûạng khu cöng nghiïạp; Ðâầu tû taài chñnh

Vöën điïầu lïå nùm 2012: 4.000 tyả
Söë lûúång caán böå cöng nhân viïn:  5.097 (câåp nhâåt 31/12/2015)

ÐAÅI HÖÅI ÐÖẦNG CÖẨ ÐÖNG

HÖÅI ÐÖẦNG QUAẢN TRÕ BAN KIÏẨM SOAÁT

BAN TÖẨNG GIAÁM ÐÖËC

CAÁC BAN CHÛÁC NÙNG CAÁC BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN CAÁC CÖNG TY THAÀNH VIÏN

MÖ HÒNH TÖẨ CHÛÁC

GIÚÁI THIÏÅU CHUNG
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HÖÅI ÐÖẦNG QUAẢN TRÕ

BAN KIÏẨM SOAÁT

BAN TÖẨNG GIAÁM ÐÖËC

l Öng NGUYÏÎN VÙN ÐÖẦNG
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)
l Öng BUÀI TIÏËN THAÀNH

Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

l Öng TRÂẦN MINH TUÂËN 
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

l Öng NGUYÏÎN DUYÏN HAẢI
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

l Öng NGUYÏÎN TRUNG TRÑ
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

l Öng TRÂẦN QUÖËC HOAÀN 
Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)
l Öng NGUYÏÎN MAÅNH TIÏËN

Phoá Töẩng giaám đöëc 

(Deputy General Director)

lÖng BUÀI NGOÅC HÛNG
UẢy viïn HÐQT 
(Member of BOM)

lBaà NGUYÏÎN THÕ THU HÛÚÀNG
UẢy viïn HÐQT 
(Member of BOM)

l Öng PHAÅM TIÏËN ÐAÅT 
Thaành viïn Ban Kiïẩm soaát 

l Baà TRÂẦN THÕ TRANG
Thaành viïn Ban Kiïẩm soaát

l Öng NGUYÏÎN VÙN LAI
Trûúảng Ban Kiïẩm soaát 

l Öng NGUYÏÎN ANH MINH
Töẩng giaám đöëc 

(General Director - CEO)

lÖng BUÀI NGOÅC THÙÆNG
Chuả tõch HÐQT 

(Chairman)

lÖng NGUYÏÎN HUY HOÀA
UẢy viïn HÐQT 
(Member of BOM)

lÖng NGUYÏÎN ANH MINH
UẢy viïn HÐQT 
(Member of BOM)
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CAÁC BAN CHÛÁC NÙNG  - BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN 

CAÁC BAN CHÛÁC NÙNG

1   BÐH Dûå aán Nhaà maáy saản xuâët Ethanol Phuá Thoå

2   BÐH caác Dûå aán cuảa PVC taåi phña Nam

3   BÐH Dûå aán Nhaà maáy Nhiïåt điïån Thaái Bònh 2

4   BÐH Dûå aán Vuäng AÁng - Quaảng Traåch

5 BÐH Dûå aán Nhaà maáy Xú súåi töẩng húåp Polyester

CAÁC BAN ÐIÏẦU HAÀNH DÛÅ AÁN

GIÚÁI THIÏÅU CHUNG

1   Vùn phoàng

2   Ban Töẩ chûác Nhân sûå 

3   Ban Taài chñnh Kïë toaán - Kiïẩm toaán 

4   Ban Kyä thuâåt An toaàn 

5   Ban Kinh Tïë Thûúng maåi

6  Ban Kïë hoaåch - Ðâầu tû

7 Ban Kiïẩm soaát

8 Ban taái cú câëu vaà xûả lyá núå

9 Ban vùn phoàng Ðaảng - Ðoaàn thïẩ

10 Chi nhaánh  Xây lùæp cöng trònh dâầu khñ phña Bùæc
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LĨNH VÛÅC KINH DOANH

A. Xây lùæp chuyïn ngaành Dâầu khñ
PVC laà doanh nghiïạp chuả lûạc cuảa ngaành Dâầu khñ trong lĩnh vûạc xây lùæp chuyïn ngaành
Dâầu khñ. Ðây laà lĩnh vûạc hoaạt đöạng chuả đaạo, taạo nïn uy tñn, thûúng hiïạu PVC trong suöët
30 nùm qua, trong đoá caác hoaạt đöạng muäi nhoạn bao göầm:

n Thiïët kïë, thi cöng xây dûạng, lùæp đùạt, duy tu baảo dûúäng vaà sûảa chûäa caác cöng trònh dâầu
khñ, giaàn khoan, chân đïë giaàn khoan (trïn đâët liïần, ngoaài biïẩn), caác kïët câëu kim loaại, böần
bïẩ chûáa xùng dâầu, khñ hoáa loảng, nûúác.
n Chïë taạo vaà cung câëp caác loaại öëng chöëng câần khoan, öëng nöëi, khúáp nöëi, đâầu nöëi vaà phuạ
kiïạn phuạc vuạ trong lĩnh vûạc khoan, khai thaác dâầu khñ.
n Ðoáng taàu vâạn taải dâầu, khñ, hoáa châët.
n Kinh doanh vâạt tû, thiïët bõ xây dûạng vaà thiïët bõ phuạc vuạ ngaành dâầu khñ.

B. Xây dûång cöng nghiïåp
PVC coàn đûúạc biïët đïën vúái vai troà laà nhaà thâầu xây dûạng coá nùng lûạc trong xây dûạng caác
cöng trònh cöng nghiïạp lúán trong vaà ngoaài ngaành Dâầu khñ:
n Ðâầu tû, xây dûạng caác nhaà maáy chïë taạo cú khñ, đoáng taàu, xi mùng vâạt liïạu xây dûạng….
n Khaảo saát, thiïët kïë, tû vâën, thi cöng lùæp đùạt hïạ thöëng maáy moác, thiïët bõ cöng nghïạ, thiïët
bõ điïầu khiïẩn, tûạ đöạng hoáa trong xây dûạng cöng nghiïạp.
n Ðâầu tû, thiïët kïë vaà töẩng thâầu caác dûạ aán haạ tâầng, giao thöng, thuảy lúại, đï keà, bïën caảng…
n Xây dûạng caác nhaà maáy khñ điïạn, nhiïạt điïạn, lùæp đùạt hïạ thöëng đûúàng dây taải điïạn

C. Xây dûång dân duång
n PVC đaä tham gia đâầu tû, tû vâën, thiïët kïë, xây dûạng nhiïầu cöng trònh dân duạng, vùn phoàng,
khaách saạn, khu nghó dûúäng, chung cû cao câëp, đùạc biïạt nhaà kïët câëu theáp, nhaà cao tâầng cuảa
ngaành Dâầu khñ vaà nhiïầu đõa phûúng trïn caả nûúác. PVC coàn tham gia đâầu tû xây dûạng vaà
khai thaác caác dûạ aán khu cöng nghiïạp vaà haạ tâầng khu cöng nghiïạp; đâầu tû xây dûạng caác khu
đö thõ múái

D. Saản xuâët  Cöng nghiïåp
n Song song vúái viïạc đâẩy maạnh hoaạt đöạng xây lùæp theo caác lĩnh vûạc, PVC chuá troạng đâầu
tû cho lĩnh vûạc saản xuâët cöng nghiïạp, vâạt liïạu xây dûạng vaà cú khñ chïë taạo chuyïn ngaành
dâầu khñ vaà saản xuâët caác saản phâẩm cöng nghiïạp (caác nhaà maáy bï töng, thuảy điïạn, điïạn khñ)

PVC- BAÁO CAÁO THÛÚÀNG NIÏN 2014
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I. ÐÙÅC ÐIÏẨM TÒNH HÒNH
Tònh hònh kinh tïë trong nûúác nùm 2015 coá

nhiïầu chuyïẩn biïën tñch cûạc, töëc đöạ tùng GDP
đaạt mûác cao nhâët cuảa kyà kïë hoaạch 5 nùm giai
đoaạn 2011 – 2015, chó söë giaá tiïu duàng duy trò
öẩn đõnh vaà úả mûác thâëp hún so vúái nùm 2014…
Tuy nhiïn, giaá dâầu thïë giúái tiïëp tuạc giaảm maạnh
trong nùm 2015 đaä taác đöạng tiïu cûạc đïën quaá
trònh triïẩn khai caác hoaạt đöạng khai thaác, đâầu tû
cuảa ngaành Dâầu khñ, nhiïầu dûạ aán do Tâạp đoaàn
Dâầu khñ Viïạt Nam/ caác đún võ thaành viïn cuảa
Tâạp đoaàn laàm chuả đâầu tû đaä phaải dûàng/giaän
tiïën đöạ laàm haạn chïë nguöần cöng viïạc cuảa Töẩng
cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ Viïạt Nam
(PVC).

Ðûúạc sûạ quan tâm, chó đaạo saát sao cuảa Tâạp
đoaàn, sûạ höî trúạ tñch cûạc cuảa caác đún võ trong

ngaành/caác đöëi taác truyïần thöëng vaà nöî lûạc cuảa
tâạp thïẩ Laänh đaạo, CBCNV vaà ngûúài lao đöạng
PVC trong quaá trònh thûạc hiïạn đöầng böạ caác giaải
phaáp nhùçm thaáo gúä caác khoá khùn vûúáng mùæc
khi triïẩn khai nhiïạm vuạ kïë hoaạch SXKD nùm
2015 đaä đûúạc Ðaại höại đöầng cöẩ đöng thûúàng
niïn thöng qua. Kïët quaả thûạc hiïạn nhiïạm vuạ kïë
hoaạch nùm 2015 cuảa PVC đaạt đûúạc nhû sau:

Nhû vâạy, nùm 2015, toaàn töẩ húạp PVC (bao
göầm Cöng ty meạ vaà 9 đún võ thaành viïn húạp
nhâët baáo caáo taài chñnh laà PVC-MS, PVC-IC, PVC-
PT, PVC-Mekong, PVC-PetroLand, PVC-Bònh
Sún, PVC-Thaái Bònh, PVCLand vaà PVC-Ðöng Ðö)
đaä cú baản hoaàn thaành vûúạt mûác caác chó tiïu kïë
hoaạch SXKD nùm 2015, cuạ thïẩ:

BAÁO CAÁO  HOAÅT ÐÖÅNG 
SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2015 VAÀ

PHÛÚNG HÛÚÁNG, NHIÏåM VUÅ NÙM 2016
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PHÂẦN I
KÏËT QUAẢ SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2015

KÏËT QUAẢ THÛÅC HIÏÅN KÏË HOAÅCH SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2015
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- Giaá trõ SXKD toaàn töẩ húạp thûạc hiïạn
14.180,48 tyả đöầng, đaạt 139% kïë hoaạch nùm vaà
tùng 45% so vúái nùm 2014; Riïng Cöng ty meạ
thûạc hiïạn 11.584,50 tyả đöầng, đaạt 133% kïë
hoaạch nùm vaà tùng 66% so vúái nùm 2014.

- Doanh thu toaàn töẩ húạp thûạc hiïạn
11.966,57 tyả đöầng, đaạt  127% kïë hoaạch nùm vaà
tùng 25% so vúái nùm 2014; Riïng Cöng ty meạ
thûạc hiïạn 9.093,01 tyả đöầng đaạt 113% kïë hoaạch
nùm vaà tùng 38% so vúái nùm 2014.

- Lúại nhuâạn trûúác thuïë toaàn töẩ húạp thûạc
hiïạn 88,52 tyả đöầng, đaạt 125% kïë hoaạch nùm vaà
bùçng 63% so vúái nùm 2014; Riïng Cöng ty meạ
thûạc hiïạn 135,51 tyả đöầng đaạt 1.129,3 % kïë
hoaạch nùm vaà tùng 38% so vúái nùm 2014.

- Lúại nhuâạn sau thuïë toaàn töẩ húạp thûạc
hiïạn 22,69 tyả đöầng, đaạt 41% kïë hoaạch nùm vaà
bùçng 22% so vúái nùm 2014; Riïng Cöng ty meạ
thûạc hiïạn 136,68 tyả đöầng, đaạt 1.139% kïë hoaạch
nùm vaà tùng 37% so vúái nùm 2014.

PVC- BAÁO CAÁO THÛÚÀNG NIÏN 2015

PHÂẦN II
KÏË HOAÅCH SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2015

II. ÐAÁNH GIAÁ CAÁC LĨNH VÛÅC HOAÅT
ÐÖÅNG

1. Cöng taác triïẩn khai caác cöng trònh/ dûå
aán troång điïẩm

Trong nùm 2015, caác chó tiïu saản lûúạng,
doanh thu cuảa PVC đïầu hoaàn thaành vûúạt mûác
kïë hoaạch đaä đûúạc Ðaại höại đöầng cöẩ đöng
thûúàng niïn nùm 2015 thöng qua, trong đoá
dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2 laà dûạ aán
mang laại phâần lúán vïầ saản lûúạng vaà doanh thu
cuảa PVC nùm 2015 (tûúng đûúng 72% saản
lûúạng vaà 64% doanh thu cuảa toaàn töẩ húạp),
phâần coàn laại đûúạc đûúạc ghi nhâạn tûà caác cöng
trònh/dûạ aán nhû Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Vuäng
AÁng 1, Nhaà maáy Loạc hoáa dâầu Nghi Sún, cöng
trònh Viïạn Dâầu khñ phña Nam, Âu taàu vaà Trung
tâm điïầu khiïẩn Âu taàu Raạch Chanh, Nhaà maáy
Nhiïạt điïạn Söng Hâạu 1, Nhaà maáy Xûả lyá Khñ Caà
Mau vaà möạt söë caác cöng trònh/dûạ aán đûúạc caác
đún võ thaành viïn nhû PVC-MS, PVC-PT, PVC-
IC, PVC-Bònh Sún thûạc hiïạn.

Trong nùm 2015, PVC đaä hoaàn thaành thi
cöng taại caác dûạ aán/ cöng trònh: Goái thâầu naạo
veát cöng trònh biïẩn BoQ1,BoQ2 taại dûạ aán NM
LHD Nghi Sún, dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn
Vuäng AÁng, Goái thâầu búà keà taại dûạ aán NMNÐ
Söng Hâạu 1, dûạ aán Âu taàu Raạch Chanh vaà
Trung tâm điïầu khiïẩn Âu, Viïạn Dâầu khñ phña
Nam.... 

Caác dûạ aán troạng điïẩm đang đûúạc tiïëp tuạc
triïẩn khai nhû sau:

- Dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2:
Tñnh đïën thúài điïẩm 31/12/2015, dûạ aán đaä triïẩn
khai 62,09% töẩng tiïën đöạ. Ðïën thúài điïẩm
31/3/2016, dûạ aán đaạt 64,03% töẩng tiïën đöạ,
trong đoá cöng taác thiïët kïë hoaàn thaành
94,19%, đaạt 11,3%/12% töẩng tiïën đöạ; Cöng taác
mua sùæm cung câëp thiïët bõ hoaàn thaành
96,21%, đaạt 3,85%/4% töẩng tiïën đöạ; Cöng taác
chïë taạo, saản xuâët, vâạn chuyïẩn đaạt 77,81%, đaạt
36,57%/47% töẩng tiïën đöạ; Cöng taác thi cöng
xây lùæp đùạt hoaàn thaành 42,44%, đaạt
12,31%/29% töẩng tiïën đöạ. Dûạ aán đaä đûúạc Thuả
tûúáng Chñnh phuả châëp thuâạn kïët quaả thâẩm
đõnh Töẩng mûác đâầu tû (TMÐT) điïầu chónh taại
vùn baản söë 71/TTg-KTN ngaày 12/01/2016.
Hiïạn nay PVC đang tñch cûạc phöëi húạp vúái caác
nhaà thâầu/đún võ tû vâën laàm viïạc vúái Chuả đâầu
tû đïẩ câạp nhâạt vaào Töẩng dûạ toaán goái thâầu EPC
cuảa dûạ aán.

- Dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Vuäng AÁng
1: Trong nùm 2015, PVC đaä hoaàn thaành thi
cöng caác haạng muạc taại dûạ aán, hoaàn tâët cöng
taác đoáng punchlist, đún võ vâạn haành đaä quaản
lyá sûả duạng toaàn böạ caác haạng muạc đïẩ saản xuâët.
Hiïạn PVC đang tiïëp tuạc laàm viïạc vúái Ban QLDA
đïẩ kiïën nghõ giaải quyïët caác cöng viïạc coàn
vûúáng mùæc vaà laàm viïạc vúái Viïạn Kinh tïë/Viïạn
Nùng lûúạng đïẩ câạp nhâạt vaà hoaàn thiïạn khöëi
lûúạng/giaá trõ dûạ toaán.

- Dûạ aán Nhaà maáy Loạc hoáa dâầu Nghi Sún:
Cöng ty meạ PVC đang tâạp trung moại nguöần
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lûạc hoaàn thaành cöng taác thi cöng caác goái thâầu
taại dûạ aán bao göầm goái thâầu Civil 6, goái thâầu
Building 3B vaà dûạ kiïën hoaàn thaành quyïët toaán
goái thâầu Building 3B trong quyá II/2016.

- Dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn söng Hâạu 1:
Tiïëp tuạc triïẩn khai thi cöng goái thâầu xûả lyá nïần
Nhaà maáy vaà thûạc hiïạn caác cöng taác chuâẩn bõ
đïẩ triïẩn khai thi cöng caác haạng muạc xây dûạng
vaà lùæp đùạt taại dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Söng
Hâạu 1.

2. Cöng taác đâầu tû
1.1. Ðâầu tû taài chñnh
Tñnh đïën 31/12/2015, PVC tham gia goáp

vöën taại 34 doanh nghiïạp vúái töẩng giaá trõ đâầu tû
laà 3.228,92 tyả đöầng (giaảm 114,74 tyả đöầng so vúái
nùm 2014) vúái cú câëu đâầu tû nhû sau: (i) Ðâầu
tû taại 09 Cöng ty con laà 1.986,21 tyả đöầng,
chiïëm 61,51% töẩng giaá trõ đâầu tû; (ii) Ðâầu tû taại
12 cöng ty liïn kïët laà 773,58 tyả đöầng, chiïëm
23,96% töẩng giaá trõ đâầu tû; (iii) Ðâầu tû taại 13
đún võ đâầu tû taài chñnh khaác laà 469,12 tyả đöầng,
chiïëm 14,53% töẩng giaá trõ đâầu tû. Trong nùm
2015, PVC thûạc hiïạn hoaàn nhâạp/trñch lâạp dûạ
phoàng đâầu tû taài chñnh 2,21 tyả đöầng. Luäy kïë
trñch lâạp dûạ phoàng đïën hïët nùm 2015 laà
1.631,01 tyả đöầng.

Nùm 2015, do hoaạt đöạng SXKD coàn gùạp
nhiïầu khoá khùn, coá 04/34 doanh nghiïạp thûạc
hiïạn chi traả cöẩ tûác cho PVC söë tiïần laà 50,32 tyả
đöầng (PVC-MS traả cöẩ tûác laà 33,13 tyả đöầng,
tûúng ûáng mûác cöẩ tûác 13%; PVC-IC traả cöẩ tûác laà
15,3 tyả đöầng, tûúng ûáng mûác cöẩ tûác 10%; PVSD
traả cöẩ tûác laà 1,5 tyả đöầng, tûúng ûáng mûác cöẩ tûác
5% vaà thu höầi cöẩ tûác nùm 2010 cuảa Petrowaco
0,39 tyả đöầng), caác đún võ coàn laại coá mûác lúại
nhuâạn râët thâëp hoùạc thua löî nïn khöng coá kïë
hoaạch traả cöẩ tûác.

1.2. Ðâầu tû bâët đöång saản, XDCB, haå tâầng
vaà mua sùæm maáy moác thiïët bõ

Nùm 2015, Cöng ty meạ PVC chuả đöạng giaän
tiïën đöạ đâầu tû mua sùæm múái maáy moác thiïët bõ
theo kïë hoaạch đïẩ tâạp trung cho cöng taác quaản
lyá, khai thaác hiïạu quaả vaà hoaàn thiïạn höầ sú phaáp

lyá đaảm baảo quyïần quaản lyá, sûả duạng taài saản cuảa
PVC đöëi vúái möạt söë maáy moác thiïët bõ đaä nhâạn
chuyïẩn nhûúạng đún võ thaành viïn tûà nùm
2014; Tâạp trung cho cöng taác thoaái vöën vaà thu
höầi chi phñ đaä đâầu tû cuảa PVC đöëi vúái dûạ aán
Trung tâm thûúng maại, cöng viïn giaải trñ vaà
Thaáp Dâầu khñ; Kiïën nghõ câëp coá thâẩm quyïần
châëp thuâạn chuả trûúng thoaái vöën cuảa Cöng ty
meạ PVC/Cöng ty con đöëi vúái caác dûạ aán KCN
Dõch vuạ Dâầu khñ Soaài Raạp/Khu nhaà úả CB CNV
ngaành Dâầu khñ taại Thaái Bònh/Toàa nhaà Baạc Liïu
Tower…

Caác cöng ty con tiïëp tuạc triïẩn khai thûạc hiïạn
đâầu tû đöëi vúái 08 dûạ aán chuyïẩn tiïëp tûà nhûäng
nùm trûúác vúái giaá trõ đâầu tû laà 121,23 tyả đöầng,
chuả yïëu taại caác đún võ nhû: PVC-MS (Thûạc hiïạn
phân kyà 2 vaà 3, giai đoaạn 2 cuảa dûạ aán Baäi caảng
chïë taạo kïët câëu kim loaại vaà thiïët bõ Dâầu khñ, giaá
trõ thûạc hiïạn 34,68 tyả đöầng); PVC-IC (húạp taác
đâầu tû vúái möạt söë đöëi taác nhùçm thûạc hiïạn dûạ aán
Khu phûác húạp TTTM-DV vùn phoàng vaà cùn höạ
30/4, thaành phöë Vuäng Taàu vúái giaá trõ 19,70 tyả
đöầng); PVC-PetroLand (Tiïëp tuạc thûạc hiïạn đâầu
tû đïẩ hoaàn thaành dûạ aán Chung cû Myä Phuá vúái
giaá trõ đâầu tû 45,85 tyả đöầng. Hiïạn đaä baàn giao
266/286 cùn höạ taại dûạ aán cho khaách haàng)…

3. Cöng taác húåp đöầng kinh tïë, taài chñnh,
kïë toaán vaà kiïẩm toaán

3.1. Cöng taác tiïëp thõ đâëu thâầu vaà kyá kïët
húåp đöầng kinh tïë:

Cöng taác tiïëp thõ thâëu thâầu: Nùm 2015,
đaánh dâëu sûạ thay đöẩi lúán trong cöng taác đâëu
thâầu so vúái nhûäng nùm trûúác đây. Ðùạc biïạt,
Luâạt Ðâëu thâầu sûảa đöẩi coá hiïạu lûạc tûà ngaày
01/7/2014 đaä aảnh hûúảng trûạc tiïëp đïën Töẩng
cöng ty vaà caác đún võ  thaành viïn. Töẩng cöng ty
vaà caác đún võ thaành viïn bõ haạn chïë hún trong
viïạc đûúạc hûúảng caác chñnh saách ûu đaäi tûà Tâạp
đoaàn vaà caác đún võ trong ngaành. Tuy nhiïn,
bïn caạnh sûạ quan tâm höî trúạ lúán cuảa Tâạp đoaàn,
PVC cuäng đaä nöî lûạc trong cöng taác tiïëp thõ, tòm
kiïëm nguöần cöng viïạc. Trong nùm 2015, toaàn
Töẩng cöng ty đaä thûạc hiïạn đâëu thâầu/chaào

BAÁO CAÁO  HOAÅT ÐÖÅNG SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2014 
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giaá/xin chó đõnh thâầu 113 goái thâầu, trong đoá
Cöng ty meạ thûạc hiïạn 09 goái thâầu vaà caác đún võ
thaành viïn thûạc hiïạn 104 goái thâầu, tâạp trung
taại caác đún võ nhû PVC-MS (42 goái thâầu), PVC-
PT (22 goái thâầu), PVC-Bònh Sún (32 goái thâầu),
PVC-Mekong (5 goái thâầu), PVC-IC (3 goái thâầu).

Cöng taác kyá kïët húạp đöầng: Toaàn Töẩng cöng
ty đaä kyá kïët 34 húạp đöầng vúái Chuả đâầu tû/ Töẩng
thâầu, giaá trõ húạp đöầng laà 1.020,87 tyả đöầng.
Trong đoá Cöng ty meạ kyá kïët 02 húạp đöầng (giaá
trõ 614,29 tyả đöầng), caác đún võ thaành viïn kyá kïët
32 húạp đöầng, bao göầm: PVC-MS kyá kïët 07 húạp
đöầng (giaá trõ 99,02 tyả đöầng), PVC-Bònh Sún kyá
kïët 12 húạp đöầng (giaá trõ 104,46 tyả đöầng), PVC-
PT kyá kïët 08 húạp đöầng (giaá trõ 48,64 tyả đöầng),
PVC-Mekong kyá kïët 04 húạp đöầng (giaá trõ 8,87 tyả
đöầng), PVC-IC kyá kïët 01 húạp đöầng (giaá trõ
145,57 tyả đöầng).

3.2. Cöng taác taài chñnh, kïë toaán, kiïẩm
toaán:

Trong nùm 2015, PVC tiïëp tuạc triïẩn khai
tûàng bûúác thaáo gúä khoá khùn, vûúáng mùæc vïầ taài
chñnh, cuạ thïẩ:

- PVC đaä coá nhûäng biïạn phaáp châën
chónh, kiïẩm soaát vïầ cöng taác quaản lyá doàng tiïần,
nguöần tiïần phuạc vuạ caác dûạ aán vaà đïầu đûúạc chi
đuáng muạc đñch, đuáng yïu câầu.

- Laàm viïạc vúái caác töẩ chûác tñn duạng đïẩ kyá
kïët húạp đöầng tñn duạng, böẩ sung vöën lûu đöạng,
baảo laänh, múả L/C,… đaảm baảo nguöần vöën cho
hoaạt đöạng SXKD cuảa Töẩng cöng ty nùm 2015 -
2016. Ðïën thúài điïẩm hiïạn taại, Ngân haàng VP-
Bank câëp haạn mûác laà 500 tyả đöầng; BIDV- CN Haà
Tây câëp haạn mûác laà 1.000 tyả đöầng vaà PVCom-
bank câëp haạn mûác laà 100 tyả đöầng.

- Trong nùm 2015, PVC đaä xûả lyá dûát điïẩm
caác vûúáng mùæc liïn quan đïën taài khoaản
chuyïn chi cuảa PVC taại Oceanbank liïn quan
đïën dûạ aán NMNÐ Thaái Bònh 2, hoaàn thaành
chuyïẩn taài khoaản sang PVcombank.

- Laàm viïạc vúái caác ngân haàng Ocean-
bank, PVComBank, VIB đïẩ thöëng nhâët phûúng
aán xûả lyá vaà giaải toảa nghĩa vuạ baảo laänh cuảa PVC.

Ðïën thúài điïẩm hiïạn taại, PVC đaä thûạc hiïạn giaải
toảa đûúạc 280,11 tyả đöầng nghĩa vuạ baảo laänh đöëi
vúái khoaản vay taại caác đún võ PVC-MT, PVC-
IMICO, PVC-SG. Hiïạn PVC đang tiïëp tuạc laàm
viïạc vúái caác Töẩ chûác tñn duạng/ Ngân haàng đïẩ
giaải toảa nghĩa vuạ baảo laänh cuảa Töẩng cöng ty
đöëi vúái caác khoaản vay cuảa caác đún võ PVC-Kinh
Bùæc, PVC-HN,... Töẩng dû núạ vay vöën cuảa caác đún
võ coá baảo laänh cuảa PVC thúài điïẩm 31/12/2015 laà
288,23 tyả đöầng (chûa bao göầm 91,36 tyả đöầng
PVC đaä bõ caác Ngân haàng siïët núạ).

- Vïầ caác khoaản vay uảy thaác Tâạp đoaàn qua
Oceanbank: Töẩng dû núạ PVC vay uảy thaác Tâạp
đoaàn đïën 31/12/2015 laà 955,03 tyả đöầng. Khoaản
vay naày đaä đûúạc gia haạn đïën ngaày 31/12/2017
vaà laäi suâët aáp duạng cho caác khoaản vay naày laà
2,4% kïẩ tûà thúài điïẩm khöng traả đûúạc laäi đïën
ngaày 31/12/2014 vaà 1% tûà ngaày 01/01/2015.
Hiïạn PVC đang tiïën haành raà soaát caác khoaản
đâầu tû sûả duạng vöën vay uảy thaác cuảa Tâạp đoaàn
taại caác đún võ vaà xây dûạng phûúng aán xûả lyá đöëi
vúái tûàng khoaản vay cuạ thïẩ.

- Vïầ cöng taác thu höầi cöng núạ: Trong
nùm 2015, Cöng ty meạ PVC thûúàng xuyïn thûạc
hiïạn raà soaát, töẩng húạp caác khoaản phaải thu, phaải
traả, giaá trõ khöëi lûúạng dúả dang giûäa PVC vaà caác
đún võ thaành viïn, giûäa caác đún võ thaành viïn
vúái nhau taại caác cöng trònh/dûạ aán đïẩ xây dûạng
phûúng aán thu höầi núạ, xûả lyá cöng núạ cheáo. Kïët
quaả đaä thu höầi đûúạc 130,59 tyả đöầng cöng núạ
khoá đoài tûà caác đún võ. Ðöëi vúái viïạc thu höầi cöng
núạ taạm ûáng caá nhân, Cöng ty meạ PVC đaä đön
đöëc caác caá nhân hoaàn ûáng 15,09 tyả đöầng. 

4. Cöng taác taái cú câëu
Trïn cú súả Quyïët đõnh 905/QÐ-DKVN ngaày

20/4/2015 cuảa Tâạp đoaàn vïầ viïạc sûảa đöẩi böẩ
sung phûúng aán taái cú câëu Töẩng cöng ty Cöẩ
phâần Xây lùæp Dâầu khñ Viïạt Nam, PVC đaä thûạc
hiïạn raà soaát, xây dûạng kïë hoaạch triïẩn khai chi
tiïët vaà đûúạc Höại đöầng quaản trõ Töẩng cöng ty
phï duyïạt taại Quyïët đõnh 569/QÐ-XLDK ngaày
16/7/2015. Trong nùm 2015, kïët quaả thûạc hiïạn
cöng taác taái cú câëu cuảa PVC nhû sau: 
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ÐAÄ ÐÛÚÅC KIÏẨM TOAÁN 2015

* Cöng taác kiïån toaàn töẩ chûác quaạn lyá
cöng ty Meå

- Thaành lâạp Ban Taái cú câëu vaà Xûả lyá núạ
trûạc thuöạc Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu
khñ Viïạt Nam vaà Ban điïầu haành cöng trûúàng
San lâëp vaà xûả lyá nïần - Dûạ aán Nhaà maáy xûả lyá Khñ
Caà Mau. Cöng ty Meạ hiïạn nay bao göầm 07
Ban/Vùn phoàng chûác nùng, 01 Vùn phoàng
Ðaảng/ Ðoaàn thïẩ, 01 Chi nhaánh vaà 06 Ban điïầu
haành dûạ aán.

- Triïẩn khai cú câëu töẩ chûác laại töẩ chûác
Ban điïầu haành caác dûạ aán cuảa PVC taại phña Nam
vaà böạ phâạn thûúàng trûạc vùn phoàng Töẩng cöng
ty taại phña Nam nhùçm đaảm baảo quaản lyá coá hiïạu
quaả, đaáp ûáng yïu câầu vïầ an toaàn, châët lûúạng,
tiïën đöạ caác dûạ aán phña Nam cuảa PVC taại phña
Nam.

- Ðöëi vúái viïạc trûạc tiïëp tham gia vaào hoaạt
đöạng SXKD: Chi nhaánh Xây lùæp cöng trònh Dâầu
khñ phña Bùæc (Chi nhaánh) trûạc thuöạc Cöng ty meạ
Töẩng cöng ty đaä dâần đûúạc kiïạn toaàn vaà tham
gia thûạc hiïạn nhiïầu dûạ aán, cöng trònh cuảa Töẩng
cöng ty. Trong nùm 2015, Cöng ty meạ PVC
cuäng đaä thaành lâạp “Töẩ cöng taác kiïẩm tra đaánh
giaá nùng lûạc hoaạt đöạng SXKD cuảa Chi nhaánh”
thûạc hiïạn raà soaát đaánh giaá nùng lûạc, tònh hònh
hoaạt đöạng SXKD cuảa Chi nhaánh Xây lùæp cöng
trònh Dâầu khñ phña Bùæc, đöầng thúài chó ra caác töần
taại, vûúáng mùæc trong hoaạt đöạng cuảa Chi nhaánh
đïẩ hoaàn thiïạn, böẩ sung cho phuà húạp vaà nâng
cao hiïạu quaả SXKD. 

- Thûạc hiïạn raà soaát, đaánh giaá nùng lûạc,
kiïạn toaàn đöại nguä caán böạ quaản lyá tûà Ban điïầu
haành đïën caán böạ laänh đaạo laà Ngûúài đaại diïạn
cuảa Töẩng cöng ty taại caác đún võ thaành viïn vaà
coá phûúng aán böẩ sung, thay thïë kõp thúài. Haạn
chïë cûả Ngûúài đaại diïạn kiïm nhiïạm taại caác đún
võ nhùçm đaảm baảo hiïạu quaả sûả duạng vöën, thaáo
gúä khoá khùn taại caác đún võ. Trong nùm 2015,
PVC đaä thûạc hiïạn kiïạn toaàn 15 lûúạt ngûúài đaại
diïạn phâần vöën taại 10 đún võ vaà thöi cûả ngûúài
đaại diïạn phâần vöën cuảa PVC taại 05 đún võ đaä
thoaái toaàn böạ vöën.

* Cöng taác thoaái vöën: 
- Trong nùm 2015, PVC đaä thûạc hiïạn

thoaái toaàn böạ phâần vöën goáp cuảa Töẩng cöng ty
taại 05 đún võ bao göầm: Cöng ty Cöẩ phâần Ðâầu
tû Xây dûạng Vinaconex-PVC, Cöng ty Cöẩ phâần
Höầng Haà Dâầu khñ - PHH, Cöng ty Cöẩ phâần Xây
dûạng Söng Höầng - ICG, Cöng ty Cöẩ phâần Bâët
đöạng saản Dâầu khñ Viïạt Nam-SSG, Cöng ty Cöẩ
phâần Cú điïạn Dâầu khñ - PVME. Töẩng giaá trõ thu
vïầ laà 121,44 tyả đöầng/147,12 tyả đöầng giaá trõ đâầu
tû. Hiïạn PVC đaä hoaàn thaành cöng taác kyá kïët
húạp đöầng chuyïẩn nhûúạng phâần vöën goáp coàn
laại cuảa PVC taại PVL vaà đang thûạc hiïạn caác thuả
tuạc chuyïẩn quyïần súả hûäu cho đöëi taác nhâạn
chuyïẩn nhûúạng.

- Thûạc hiïạn caác thuả tuạc chuyïẩn nhûúạng
phâần vöën goáp cuảa PVC taại Cöng ty Cöẩ phâần Xi
mùng Haạ Long.

* Cöng taác kiïån toaàn, taái cú câëu caác đún
võ:

- Trong nùm 2015, PVC đaä hoaàn thaành
phûúng aán xây dûạng möạt đún võ noàng cöët taại
khu vûạc miïần Trung trïn cú súả kiïạn toaàn laại
Cöng ty Cöẩ phâần Ðâầu tû Xây dûạng Phuá Ðaạt, đöẩi
tïn thaành Cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ
Bònh Sún vaà chuyïẩn truạ súả tûà Thaành phöë Höầ Chñ
Minh ra Thaành phöë Quaảng Ngaäi, Tónh Quaảng
Ngaäi.

- Thûạc hiïạn phûúng aán xây dûạng đún võ
thaành viïn noàng cöët taại khu vûạc miïần Bùæc
thöng qua saáp nhâạp PVSD vaà PVC-DH. Tuy
nhiïn, taại đaại höại cöẩ đöng cuảa PVSD khöng
thöng qua phûúng aán saáp nhâạp. Hiïạn PVC
đang triïẩn khai xây dûạng phûúng aán taái cú câëu
múái.

- Ðöëi vúái cöng taác giaải thïẩ/ phaá saản caác
đún võ: PVC hiïạn đang thûạc hiïạn vaà höî trúạ caác
đún võ trong viïạc xûả lyá caác khoaản vûúáng mùæc vïầ
taài chñnh/cöng núạ vúái PVC vaà caác đún võ. Sau
khi coá đâầy đuả caác điïầu kiïạn đïẩ coá thïẩ giaải
thïẩ/phaá saản seä tiïën haành thuï đún võ tû vâën
luâạt đïẩ höî trúạ thûạc hiïạn.

* Cöng taác chuyïẩn nhûúång/chuyïẩn
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giao caác dûå aán:
- Dûạ aán Khu cöng nghiïạp dõch vuạ Dâầu khñ Soaài Raạp-Tiïần Giang (Dûạ aán): Trong nùm 2015, PVC

đaä xây dûạng caác phûúng aán vïầ viïạc chuyïẩn nhûúạng/chuyïẩn giao dûạ aán theo đuáng quy đõnh cuảa
phaát luâạt. Hiïạn PVC tiïëp tuạc giaải trònh vúái Tâạp đoaàn vïầ phûúng aán chuyïẩn giao dûạ aán theo chó đaạo
cuảa Böạ Taài chñnh taại vùn baản söë 1709/BTC-TCDN ngaày 29/01/2016; Thöëng nhâët vúái câëp coá thâẩm
quyïần cuảa Tónh Tiïần Giang vïầ phaáp lyá vaà giaá trõ chuyïẩn giao dûạ aán tûà Tâạp đoaàn cho UBND tónh Tiïần
Giang quaản lyá, sûả duạng. Dûạ kiïën hoaàn thaành trong Quyá II/2016. 

- Dûạ aán Khu trung tâm thûúng maại, Thaáp Dâầu khñ vaà cöng viïn giaải trñ (Dûạ aán): Hoaàn thaành
cöng taác chuyïẩn chuả đâầu tû vaà thu höầi đâầy đuả chi phñ đaä đâầu tû cuảa PVC taại dûạ aán cho Cöng ty
Cöẩ phâần Ðâầu tû Mai Linh.

- Khu nhaà úả CBCNV ngaành Dâầu khñ cuảa PVC – TB taại thaành phöë Thaái Bònh: Ðaä hoaàn thaành
cöng taác kyá kïët húạp đöầng chuyïẩn nhûúạng vaà baàn giao mùạt bùçng khu đâët cho Ban QLDA/Tâạp
đoaàn tiïëp tuạc đâầu tû xây dûạng Khu nhaà úả CBCNV vâạn haành, sûảa chûäa Nhaà maáy nhiïạt điïạn Thaái Bònh
2.

Ngoaài ra, PVC cuäng đaä chó đaạo vaà höî trúạ caác đún võ thaành viïn tiïëp tuạc raà soaát, tòm kiïëm caác đöëi
taác đïẩ thoaái vöën/chuyïẩn nhûúạng caác dûạ aán khaác nhû: Baạc Liïu Tower (PVC-Mekong), Sân golf
Nha Trang (Petroland vaà INT)...

5. Cöng taác lao đöång, tiïần lûúng, đaào taåo
Ðïën thúài điïẩm 31/12/2015, töẩng söë lao đöạng toaàn Töẩng cöng ty (bao göầm Cöng ty meạ vaà 09

đún võ chi phöëi) laà 4.333 lao đöạng. Söë lao đöạng coá viïạc laàm thûúàng xuyïn laà 4.117 ngûúài, söë lao
đöạng nghó chúà viïạc, nghó khöng lûúng, nghó chïë đöạ laà 216 ngûúài (tâạp trung chuả yïëu taại đún võ PVC-
PT). Riïng Cöng ty meạ PVC laà 573 ngûúài, trong đoá söë lao đöạng taại Cú quan Cöng ty meạ laà 204
ngûúài, lao đöạng taại caác Ban điïầu haành dûạ aán/ Chi nhaánh laà 369 ngûúài.

Cöng taác traả lûúng cho CBCNV cuảa Töẩng cöng ty đûúạc thûạc hiïạn theo đuáng quy đõnh cuảa Nhaà
nûúác, đöầng thúài khuyïën khñch CBCNV phaát huy tñnh chuả đöạng, saáng taạp hoaàn thaành töët nhiïạm
vuạ, cöng viïạc đûúạc giao. Thu nhâạp bònh quân nùm 2015 cuảa lao đöạng đõnh biïn toaàn Töẩng cöng
ty laà 9,55 triïạu đöầng/ngûúài/thaáng.

Trong nùm 2015, toaàn Töẩng cöng ty đaä thûạc hiïạn 180 khoáa đaào taạo cho 6.454 lûúạt ngûúài vúái
kinh phñ thûạc hiïạn 14,85 tyả đöầng.

III. ÐAÁNH GIAÁ CHUNG
Nùm 2015, đûúạc sûạ chó đaạo, quan tâm vaà höî trúạ saát sao cuảa Tâạp đoaàn, Ban laänh đaạo Töẩng cöng

ty đaä đûa ra caác đõnh hûúáng đuáng đùæn, khai thaác töëi đa caác yïëu töë thuâạn lúại, cuàng vúái sûạ đoaàn kïët,
quyïët tâm nöî lûạc phâën đâëu cuảa toaàn thïẩ CBCNV trong toaàn Töẩng cöng ty trong viïạc thûạc hiïạn
nhiïạm vuạ, kïë hoaạch đïầ ra vaà đaä đaạt đûúạc möạt söë thaành tûạu nöẩi bâạt sau:

1. Thaành tûåu đaåt đûúåc
- Nùm 2015, toaàn Töẩng cöng ty đaä đi vaào hoaạt đöạng öẩn đõnh sau nhûäng khoá khùn thúài kyà

2012-2013 vaà tiïëp tuạc coá nhûäng bûúác tùng trûúảng vûäng chùæc. Ban laänh đaạo Töẩng cöng ty đoaàn
kïët, quyïët liïạt trong cöng taác quaản lyá, điïầu haành, chó đaạo Cöng ty meạ vaà caác đún võ thaành viïn thûạc
hiïạn vaà hoaàn thaành nhiïạm vuạ kïë hoaạch. 

- Hâầu hïët caác chó tiïu kinh tïë chñnh hoaàn thaành vûúạt mûác so vúái kïë hoaạch nùm 2015 đaä
đûúạc Ðaại höại đöầng cöẩ đöng thûúàng niïn nùm 2015 thöng qua. Tònh hònh saản xuâët kinh doanh nùm
2015 cuảa caác đún võ thaành viïn dâần đûúạc öẩn đõnh, caác đún võ thaành viïn cuảa PVC hoaàn thaành/hoaàn
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thaành vûúạt mûác/khöng hoaàn thaành kïë hoaạch
nùm nhûng đïầu coá tyả lïạ tùng trûúảng cao so
vúái nùm 2014.

- Trong cöng taác thi cöng, đaä hoaàn
thaành thi cöng vaà baàn giao nhiïầu cöng
trònh/dûạ aán nhû: Búà keà söng dûạ aán NMNÐ
Söng Hâạu 1, Âu taàu Raạch Chanh vaà Trung tâm
điïầu khiïẩn Âu taàu, Vùn phoàng Viïạn Dâầu khñ
phña Nam, dûạ aán giaàn Thaái Bònh, dûạ aán P5/P6,
dûạ aán BK Thiïn Ûng, dûạ aán chân đïë Thoả Trùæng,
lùæp raáp vaà đâëu nöëi caác chân H1017, H1018,
H1025,...

- Cöng ty Meạ - PVC hoaàn thaành viïạc
chuyïẩn giao Dûạ aán Khu Trung tâm Thûúng
maại, cöng viïn giaải trñ vaà Thaáp Dâầu khñ cho
Cöng ty Cöẩ phâần Ðâầu tû Mai Linh, hoaàn thaành
viïạc câëp vaà baàn giao cho khaách haàng Giâëy
chûáng nhâạn quyïần súả hûäu nhaà taại Dûạ aán
Chung cû 9 tâầng Viettubes… Caác đún võ coá
vöën goáp cuảa PVC đaä chuyïẩn nhûúạng thaành
cöng caác dûạ aán nhû dûạ aán Sunlight cuảa PVC-
Ðöng Ðö taại TP Haải Phoàng, Dûạ aán Toàa nhaà
Light House Complex taại Nha Trang …

- Trong cöng taác taái cú câëu, cú baản hoaàn
thaành kïë hoaạch thoaái phâần vöën goáp cuảa PVC
nùm 2015 theo đïầ aán taái cú câëu đûúạc Tâạp
đoaàn phï duyïạt taại Quyïët đõnh söë 2034a/QÐ-
DKVN vaà Quyïët đõnh 905/QÐ-DKVN đöëi vúái
phâần vöën đâầu tû cuảa PVC taại: ICG, PHH, PVV,
PV-SSG vaà PVME.

- Mùạc duà cöng taác huy đöạng vöën coàn
gùạp nhiïầu khoá khùn nhûng caác đún võ thaành
viïn đaä nöî lûạc hoaàn thaành vaà baàn giao nhaà
cho khaách haàng, giaảm khiïëu naại, khiïëu kiïạn,
goáp phâần hoaàn thaành kïë hoaạch SXKD nùm
2015 cuảa caác đún võ noái riïng vaà Töẩng cöng ty
PVC noái chung nhû dûạ aán Chung cû Myä Phuá
cuảa PVC-Petroland, dûạ aán 242 Nguyïîn Hûäu
Caảnh cuảa PVC-IC,…

2. Möạt söë haạn chïë, töần taại
Bïn caạnh nhûäng kïët quaả đaä đaạt đûúạc trong

nùm 2015, Töẩng cöng ty cuäng gùạp khöng ñt
caác töần taại, vûúáng mùæc tûà nhiïầu nguyïn nhân

khaách quan vaà nguyïn nhân chuả quan laàm
aảnh hûúảng đïën cöng taác triïẩn khai, thûạc hiïạn
caác nhiïạm vuạ kïë hoaạch, cuạ thïẩ nhû:

- Möạt söë đún võ thaành viïn nùm 2014 coá
kïët quaả saản xuâët kinh doanh thua löî vaà tiïëp
tuạc thua löî trong nùm 2015 (nhû PVC-Thaái
Bònh, PVC-Bònh Sún, PVC-Ðöng Ðö, PVC
Land…) laàm aảnh hûúảng lúán túái kïët quaả saản
xuâët kinh doanh húạp nhâët cuảa Töẩng cöng ty.

- Ngoaại trûà PVC-MS vaà PVC-IC laà caác đún
võ coá möëi quan hïạ töët, khaách haàng truyïần
thöëng coá thïẩ chuả đöạng đûúạc nguöần cöng viïạc
göëi đâầu giuáp hoaàn thaành kïë hoaạch SXKD, thò
caác đún võ coàn laại đïầu thiïëu tñnh chuả đöạng
trong cöng taác tòm kiïëm nguöần viïạc, phuạ
thuöạc hoaàn toaàn vaào viïạc đûúạc Töẩng cöng ty
giao thâầu/ chó đõnh thâầu taại caác Dûạ aán maà
Töẩng cöng ty đûúạc Tâạp đoaàn/đún võ thuöạc Tâạp
đoaàn höî trúạ.

- Giaá trõ khöëi lûúạng dúả dang, cöng núạ
phaải thu taại caác đún võ lúán, nhiïầu khoaản cöng
núạ, giaá trõ khöëi lûúạng dúả dang taại möạt söë đún
võ töần taại tûà lâu nhûng vâîn chûa thûạc hiïạn
quyïët toaán vaà thu höầi dûát điïẩm, dâîn đïën caác
đún võ vûàa phaải lo thu xïëp vöën cho caác hoaạt
đöạng SXKD vaà phaải chõu chi phñ laäi vay ngân
haàng, laàm aảnh hûúảng túái kïët quaả hoaạt đöạng
saản xuâët kinh doanh cuảa đún võ. 

- Taại dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Thaái
Bònh 2, vúái nùng lûạc hiïạn coá cuảa PVC, nùm
2015 PVC coá thïẩ thûạc hiïạn saản lûúạng, doanh
thu cao hún nûäa. Tuy nhiïn, do töần taại nhûäng
vûúáng mùæc vïầ cú chïë cuảa dûạ aán, töẩng mûác đâầu
tû chûa đûúạc châëp thuâạn điïầu chónh nïn viïạc
thûạc hiïạn dûạ aán coàn haạn chïë, đùạc biïạt trong
cöng taác nghiïạm thu, thu höầi vöën.

- Caác vûúáng mùæc taại möạt söë dûạ aán cuảa
Töẩng cöng ty chûa đûúạc giaải quyïët, xûả lyá dûát
điïẩm nhû dûạ aán NMNÐ Vuäng AÁng 1(chûa
đûúạc phï duyïạt phaát sinh), dûạ aán PVTex (chûa
hoaàn thaành quyïët toaán), dûạ aán Ethanol Phuá
Thoạ…, dâîn đïën cöng núạ tiïëp tuạc töần taại. Möạt
söë dûạ aán bõ keáo daài so vúái tiïën đöạ dûạ kiïën, dâîn

BAÁO CAÁO  HOAÅT ÐÖÅNG SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2014 
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đïën phaát sinh chi phñ quaản lyá vaà caác chi phñ
khaác, laàm aảnh hûúảng túái hiïạu quaả cuảa dûạ aán
cuäng nhû kïët quaả saản xuâët kinh doanh cuảa
Töẩng cöng ty.

- Giaá dâầu giaảm dâîn đïën nhiïầu dûạ aán cuảa
Tâạp đoaàn vaà caác đún võ thaành viïn trong Tâạp
đoaàn dûàng/ giaän tiïën đöạ. Bïn caạnh đoá, nhiïầu
đún võ vúái kïët quaả saản xuâët kinh doanh thua löî,
tònh hònh taài chñnh khoá khùn dâîn đïën cöng taác
tiïëp thõ/đâëu thâầu/kyá húạp đöầng đöëi vúái caác dûạ
aán trong vaà ngoaài ngaành cuảa Töẩng cöng ty đaạt
kïët quaả thâëp, caác cöng trònh thûạc hiïạn nùm
2015 chuả yïëu laà caác cöng trònh chuyïẩn tiïëp tûà
nhûäng nùm trûúác. Trong nùm 2015, kïët quaả
SXKD cuảa PVC chuả yïëu phuạ thuöạc vaà dûạ aán
Nhaà maáy Nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2 nhû đaä nïu úả
trïn. Nùm 2015, toaàn töẩ húạp chó kyá đûúạc 34
húạp đöầng vúái töẩng giaá trõ 1.020,87 tyả đöầng,
tûúng ûáng 7,2% töẩng saản lûúạng thûạc hiïạn

nùm 2015, đây laà tyả lïạ râët thâëp vaà seä aảnh
hûúảng túái nguöần viïạc cuảa Töẩng cöng ty trong
nùm 2016 vaà caác nùm tiïëp theo.

- Cöng taác taái cú câëu/thu höầi cöng
núạ/chuyïẩn nhûúạng dûạ aán đaä đaạt đûúạc nhûäng
kïët quaả nhâët đõnh, tuy nhiïn möạt söë nöại dung
chûa hoaàn thaành đûúạc nhiïạm vuạ, kïë hoaạch đaä
đïầ ra do thay đöẩi chuả trûúng cuảa câëp coá thâẩm
quyïần, nhû: Cöng taác chuyïẩn giao Dûạ aán Khu
cöng nghiïạp Dõch vuạ Dâầu khñ Soaài Raạp, tónh
Tiïần Giang; Chuyïẩn nhûúạng phâần vöën goáp
cuảa PVC taại Cöng ty Cöẩ phâần Xi mùng Haạ
Long… Viïạc giaải thïẩ/phaá saản đöëi vúái möạt söë
đún võ thaành viïn theo đïầ aán taái cú câëu chûa
tiïën haành đûúạc do coàn töần taại nhiïầu khoaản
cöng núạ cheáo, phûác taạp câần đûúạc thöëng nhâët
giaải quyïët traánh laàm aảnh hûúảng tiïu cûạc túái
kïët quaả SXKD cuảa PVC, caác đún võ trong nùm
2015 vaà caác nùm tiïëp theo.

PHÂẦN II
KÏË HOAÅCH SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2016
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Căn cứ vào kế hoạch 5 năm 2016-2020 của PVC đã được Tập đoàn phê duyệt tại
Nghị quyết số 3773/NQ-DKVN ngày 09/6/2015 và căn cứ tình hình sản xuất kinh
doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký
hợp đồng trong năm 2016, Tổng Công ty PVC xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2016
kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:
I. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016
1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu
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1. Caác nhiïåm vuå troång tâm
2.1. Huy đöạng töëi đa moại nguöần lûạc, tâạp
trung chó đaạo điïầu haành quyïët liïạt, phâën đâëu
hoaàn thaành töët caác nhiïạm vuạ vaà chó tiïu kïë
hoaạch nùm 2016 đaä đïầ ra,
2.2. Hoaàn thaành baàn giao caác cöng
trònh/dûạ aán/haạng muạc: Xûả lyá nïần dûạ aán
NMNÐ Söng Hâạu 1; San lâëp vaà xûả lyá nïần dûạ
aán GPP Caà Mau; Haạng muạc Civil 6 dûạ aán Loạc
hoáa dâầu Nghi Sún;… Hoaàn thaành cöng taác
thanh quyïët toaán dûạ aán Nhaà maáy Nhiïạt điïạn
Vuäng AÁng 1.
2.3. Tùng cûúàng húạp taác vúái caác đún võ coá
nùng lûạc vaà kinh nghiïạm đùạc biïạt laà caác nhaà

thâầu nûúác ngoaài, tñch cûạc đâẩy maạnh tòm kiïëm
thöng tin, tiïëp thõ, đâëu thâầu cung câëp dõch vuạ
xây lùæp caác dûạ aán trong Ngaành, múả röạng thõ
trûúàng ngoaài Ngaành.
2.4. Quyïët liïạt töẩ chûác, phâën đâëu thûạc
hiïạn thaành cöng phûúng aán taái cú câëu đaä
đûúạc Tâạp đoaàn phï duyïạt taại Quyïët đõnh
2034a/QÐ-DKVN ngaày 20/9/2013 vaà Quyïët
đõnh söë 905/QÐ-DKVN ngaày 20/4/2015. Sùæp
xïëp caác đún võ thaành viïn vuàng miïần theo
hûúáng tâạp trung, nâng cao nùng lûạc, sûác
caạnh tranh, hoaạt đöạng hiïạu quaả, traánh caạnh
tranh nöại böạ; Kiïạn toaàn böạ maáy quaản lyá Cöng
ty meạ theo hûúáng goạn nheạ, hiïạu quaả, nùng

BAÁO CAÁO  HOAÅT ÐÖÅNG SAẢN XUÂËT KINH DOANH NÙM 2014 

VAÀ PHÛÚNG HÛÚÁNG, NHIÏåM VUÅ NÙM 2015

CAÁC CHÓ TIÏU KINH TÏË CHUẢ YÏËU NÙM 2016
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cao nùng lûạc, sûác caạnh tranh đïẩ trûạc tiïëp tham
gia caác dûạ aán. Nâng cao nùng lûạc thi cöng, đöẩi
múái phûúng phaáp quaản lyá cuảa Chi nhaánh Xây lùæp
cöng trònh Dâầu khñ phña Bùæc vaà caác đún võ thaành
viïn. Ðâẩy maạnh hoaạt đöạng saản xuâët kinh doanh
trûạc tiïëp cuảa Cöng ty meạ.
2.5. Chó đaạo quyïët liïạt trong cöng taác lâạp höầ
sú nghiïạm thu, thanh quyïët toaán vaà thu höầi vöën,
thu höầi cöng núạ taại caác dûạ aán/cöng trònh, thu höầi
núạ caá nhân, böẩ sung nguöần vöën phuạc vuạ cho
hoaạt đöạng saản xuâët kinh doanh cuảa Töẩng Cöng
ty. Xûả lyá dûát điïẩm caác vâën đïầ coàn töần đoạng, trong
đoá đùạc biïạt trong viïạc xûả lyá cöng núạ vaà vâạt tû taài
saản töần đoạng.
2.6. Tùng cûúàng kiïẩm tra, giaám saát cöng taác
haạch toaán kïë toaán, quaản lyá doàng tiïần theo tûàng
dûạ aán/goái thâầu/haạng muạc cöng viïạc, nâng cao
hiïạu quaả cöng taác quaản lyá vaà sûả duạng vöën tûà
Cöng ty meạ túái caác doanh nghiïạp coá vöën goáp.
2.7. Kiïẩm soaát chùạt cheä chi phñ vaà tùng cûúàng
kiïẩm tra, giaám saát, thûạc haành chöëng laäng phñ, aáp
duạng tiïën böạ khoa hoạc, kyä thuâạt đïẩ giaảm giaá
thaành vaà nâng cao hiïạu quaả kinh doanh; Xây
dûạng vaà hoaàn thiïạn hïạ thöëng đõnh mûác kinh tïë,
kyä thuâạt; Nâng cao châët lûúạng cöng taác xây dûạng
dûạ toaán goái thâầu/haạng muạc cöng viïạc tûà khâu
chuâẩn bõ höầ sú đïẩ laàm cú súả kiïẩm soaát chi phñ.
2.8. Xây dûạng vaà aáp duạng caác quy trònh quaản
lyá chuyïn nghiïạp, đaáp ûáng yïu câầu töẩ chûác thi
cöng caác cöng trònh cöng nghiïạp lúán, duy trò töët
viïạc aáp duạng caác hïạ thöëng quaản lyá châët lûúạng, an
toaàn sûác khoảe vaà möi trûúàng trong toaàn Töẩng
Cöng ty; Ðâẩy maạnh hoaạt đöạng nghiïn cûáu khoa
hoạc, caải tiïën, phaát huy saáng kiïën trong saản xuâët
vaà ûáng duạng cöng nghïạ thöng tin vaào quaản lyá
vaà saản xuâët. 
2.9. Tiïëp tuạc hoaàn thiïạn cöng taác quaản trõ
doanh nghiïạp, cân đöëi doàng tiïần vaà quaản trõ ruải
ro.

2.10. Tùng cûúàng cöng taác đaào taạo vaà phaát
triïẩn nguöần nhân lûạc, tâạp trung chuâẩn bõ töët caác
điïầu kiïạn vïầ nhân sûạ, nguöần vöën, cú súả vâạt châët,
thiïët bõ thi cöng đïẩ coá thïẩ triïẩn khai caác cöng
trònh/dûạ aán troạng điïẩm cuảa Tâạp đoaàn vaà cuảa caác
chuả đâầu tû giao, đaảm baảo tiïën đöạ, châët lûúạng
theo yïu câầu.
2.11. Töẩ chûác sùæp xïëp laại nhân sûạ vaà lao đöạng
cho phuà húạp vúái muạc tiïu giaảm lao đöạng giaán
tiïëp, tùng lao đöạng trûạc tiïëp vaà phaát huy trònh
đöạ, nùng lûạc cuảa ngûúài lao đöạng.
2.12. Thûúàng xuyïn thûạc hiïạn raà soaát, phân
tñch, đaánh giaá vaà giaám saát tònh hònh hoaạt đöạng,
taài chñnh cuảa caác doanh nghiïạp coá vöën goáp cuảa
PVC đïẩ coá caác giaải phaáp höî trúạ vaà xûả lyá kõp thúài
nhùçm nâng cao hiïạu quaả đâầu tû vöën cuảa Cöng
meạ.
2.13. Raà soaát, hoaàn thiïạn hïạ thöëng vùn baản nöại
böạ phuà húạp vúái caác quy đõnh hiïạn haành vaà tònh
hònh thûạc tïë hoaạt đöạng cuảa Cöng ty meạ PVC vaà
caác doanh nghiïạp coá vöën goáp cuảa PVC.
I. GIAẢI PHAÁP THÛÅC HIÏåN KÏË HOAÅCH
SXKD NÙM 2016
Ðïẩ thûạc hiïạn nhiïạm vuạ kïë hoaạch nùm 2016 đaä
đïầ ra nhû trïn, PVC đaä xây dûạng caác giaải phaáp
nhùçm cuảng cöë, đâẩy maạnh hoaạt đöạng saản xuâët
kinh doanh, cuạ thïẩ:
1. Cöng taác taái cú câëu, töẩ chûác vaà quaản lyá
- Thûạc hiïạn thoaái vöën/giaải thïẩ/saáp
nhâạp/phaá saản caác cöng ty con, cöng ty liïn kïët
hoaạt đöạng khöng hiïạu quaả vaà khöng thuöạc lĩnh
vûạc ngaành nghïầ chñnh cuảa PVC theo phûúng aán
đaä đûúạc Tâạp đoaàn châëp thuâạn taại Quyïët đõnh söë
2034a/QÐ-DKVN ngaày 20/09/2013 vaà Quyïët
đõnh söë 905/QÐ-DKVN ngaày 20/4/2015. Tiïëp tuạc
tòm kiïëm caác đöëi taác đïẩ chuyïẩn nhûúạng cöẩ phâần,
dûạ aán theo kïë hoaạch.
- Ðöẩi múái, kiïạn toaàn vaà nâng cao nùng lûạc,
hiïạu quaả trong cöng taác quaản lyá quaản trõ, điïầu
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haành hoaạt đöạng saản xuâët kinh doanh tûà Cöng
ty meạ đïën caác đún võ thaành viïn.
- Tiïëp tuạc kiïạn toaàn, cú câëu laại böạ maáy töẩ
chûác, nhân sûạ đaảm baảo cú câëu goạn nheạ, coá
nùng lûạc, trònh đöạ đaáp ûáng yïu câầu trong cöng
taác điïầu haành vaà triïẩn khai caác hoaạt đöạng saản
xuâët kinh doanh cuảa Töẩng cöng ty. Raà soaát, töẩ
chûác sùæp xïëp laại lao đöạng nhùçm muạc tiïu giaảm
lao đöạng giaán tiïëp, tùng lao đöạng trûạc tiïëp vaà
phaát huy trònh đöạ, nùng lûạc cuảa ngûúài lao đöạng.
- Xây dûạng cú chïë, chñnh saách nhùçm thu
huát caán böạ quaản lyá, caán böạ kyä thuâạt coá  nùng
lûạc, am hiïẩu cöng nghïạ, coá kinh nghiïạm nhùçm
xây dûạng đöại nguä CBCNV đuả vïầ söë lûúạng, đaáp
ûáng yïu câầu vïầ châët lûúạng, đùạc biïạt laà đöại nguä
laàm cöng taác quaản lyá, điïầu haành dûạ aán.
2. Cöng taác kinh tïë, đâầu thâầu
- Baám saát kïë hoaạch SXKD, kïë hoaạch đâầu
tû cuảa Tâạp đoaàn vaà caác đún võ trûạc thuöạc Tâạp
đoaàn đïẩ đâẩy maạnh thûạc hiïạn cöng taác tiïëp thõ,
đâëu thâầu đaảm nhâạn thi cöng toaàn böạ caác cöng
trònh Dâầu khñ.
- Nâng cao nùng lûạc vaà châët lûúạng böạ
maáy laàm cöng taác quaản lyá taài chñnh, tiïëp thõ, đâëu
thâầu, töẩ chûác húạp taác, liïn danh vúái caác đún võ
khaác đâẩy maạnh tòm kiïëm thöng tin, tiïëp thõ đâëu
thâầu cung câëp caác dõch vuạ xây lùæp caác dûạ aán
ngoaài ngaành.
- Tiïëp tuạc raà soaát, böẩ sung hïạ thöëng đõnh
mûác, đún giaá nöại böạ, dûạ toaán nöại böạ laàm cú súả
giao khoaán, quyïët toaán caác cöng trònh đùạc biïạt
đöëi vúái caác cöng trònh múái triïẩn khai.
- Tùng cûúàng cöng taác quaản lyá húạp đöầng
kinh tïë, haạch toaán kinh doanh taại tûàng cöng
trònh/dûạ aán. Tûà nhûäng vûúáng mùæc, töần taại trong
quaá trònh triïẩn khai caác dûạ aán vaà qua cöng taác
kiïẩm tra, giaám saát, nghiïm tuác ruát kinh nghiïạm
trong viïạc triïẩn khai, điïầu haành vaà thûạc hiïạn

hoaạt đöạng SXKD, đaảm baảo töëi đa lúại nhuâạn thu
đûúạc tûà caác cöng trònh/dûạ aán, đùạc biïạt chuá
troạng cöng taác quaản lyá húạp đöầng kinh tïë vaà
phân tñch hiïạu quaả SXKD taại dûạ aán Nhaà maáy
Nhiïạt điïạn Thaái Bònh 2.
3. Cöng taác taài chñnh, kïë toaán
- Lâạp kïë hoaạch, chuả đöạng thûạc hiïạn thu
xïëp, huy đöạng caác nguöần vöën đaảm baảo phuạc
vuạ kõp thúài cho caác cöng trònh/dûạ aán đang thi
cöng cuäng nhû hoaạt đöạng SXKD cuảa Töẩng cöng
ty trong nùm 2016. Tùng cûúàng cöng taác kiïẩm
soaát doàng tiïần đaảm baảo sûả duạng đuáng muạc
đñch.
- Tñnh toaán hiïạu quaả kinh tïë, tiïët giaảm töëi
đa chi phñ quaản lyá, töëi đa hoáa lúại nhuâạn taại caác
dûạ aán; Xây dûạng vaà kiïẩm soaát chùạt cheä kïë
hoaạch chi phñ cuảa Töẩng cöng ty, caác Ban điïầu
haành nhùçm nâng cao hiïạu quaả sûả duạng vöën cuảa
Töẩng cöng ty.
- Tùng cûúàng cöng taác kiïẩm tra, kiïẩm
soaát taại caác Ban điïầu haành, caác đún võ thaành
viïn tûà đoá coá nhûäng chó đaạo cuạ thïẩ vïầ cöng taác
quaản trõ, điïầu haành, đaảm baảo hiïạu quaả hoaạt
đöạng SXKD. Kiïạn toaàn böạ maáy laàm cöng taác taài
chñnh kïë toaán tûà cöng ty meạ túái caác Cöng ty con
vaà caác Ban điïầu haành trûạc thuöạc Töẩng cöng ty.
- Thûúàng xuyïn raà soaát laại caác khoaản
cöng núạ phaải thu vaà giaá trõ khöëi lûúạng dúả dang
taại caác đún võ. Quyïët liïạt trong cöng taác nghiïạm
thu, thanh quyïët toaán vaà thu höầi cöng núạ nhùçm
đaảm baảo thu höầi nguöần vöën, phuạc vuạ cho hoaạt
đöạng SXKD cuảa PVC. Tâạp trung cöng taác thu höầi
vöën taại caác cöng trònh troạng điïẩm nhû NMNÐ
Vuäng AÁng 1, NMNÐ Thaái Bònh 2. 
- Baám saát caác câëp coá thâẩm quyïần/ Chuả
đâầu tû đïẩ giaải quyïët caác khöëi lûúạng giaá trõ phaát
sinh/ khöëi lûúạng đaä thûạc hiïạn nhûng chûa đûúạc
châëp nhâạn thanh toaán taại caác dûạ aán NMNÐ
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Vuäng AÁng 1, dûạ aán PVTex...
4. Cöng taác chó đaåo, điïầu haành thi cöng
taåi caác dûå aán/ cöng trònh
- Tâạp trung moại nguöần lûạc triïẩn khai hoaạt
đöạng saản xuâët kinh doanh, cöng taác điïầu haành
thi cöng vaà triïẩn khai caác dûạ aán đaảm baảo tiïën
đöạ, châët lûúạng theo yïu câầu cuảa Chuả đâầu tû.
Tùng cûúàng cöng taác quaản lyá, điïầu haành, giaám
saát thi cöng trïn caác cöng trûúàng, thûúàng
xuyïn kiïẩm điïẩm tònh hònh thûạc hiïạn dûạ aán, kõp
thúài giaải quyïët vûúáng mùæc trong quaá trònh thi
cöng.
- Tiïëp tuạc triïẩn khai thi cöng đaảm baảo
tiïën đöạ, hoaàn thaành cöng taác baàn giao vaà
nghiïạm thu thanh quyïët toaán caác cöng trònh:
Goái thâầu Civil 6, goái thâầu Building 3B dûạ aán Nhaà
maáy Loạc hoáa dâầu Nghi Sún, goái thâầu san lâëp vaà
xûả lyá nïần dûạ aán GPP Caà Mau, goái thâầu xûả lyá nïần
dûạ aán NMNÐ Söng Hâạu 1,…
- Raà soaát đaánh giaá nùng lûạc cuảa caác đún
võ, nâng cao tinh thâần traách nhiïạm cuảa caác đún
võ trong cöng taác thi cöng xây dûạng. Tùng
cûúàng cöng taác kiïẩm soaát, giaám saát vaà chó đaạo
caác đún võ trong quaá trònh triïẩn khai dûạ aán.
- Tiïëp tuạc aáp duạng Hïạ thöëng quaản lyá châët
lûúạng theo tiïu chuâẩn ISO 9001:2008 trong
toaàn Töẩng cöng ty, chuâẩn hoáa caác quy trònh,
quy đõnh vïầ quaản lyá, töẩ chûác thi cöng, töẩ chûác
cöng trûúàng, chuâẩn hoáa đöại nguä caán böạ quaản
lyá, cöng nhân.
5. Cöng taác đâầu tû
- Chó đaạo quyïët liïạt đâầu tû caác vaào caác
lĩnh vûạc saản xuâët kinh doanh troạng yïëu cuảa
Töẩng cöng ty, nâng cao nùng lûạc thi cöng/nùng
lûạc caạnh tranh; thûạc hiïạn phân câëp töëi đa cho
caác đún võ trong cöng taác đâầu tû, song vâîn tùng
cûúàng cöng taác kiïẩm tra, giaám saát cuảa Cöng ty
Meạ;

- Tiïëp tuạc đâầu tû nâng cao nùng lûạc đïẩ
chiïëm lĩnh töëi đa caác dõch vuạ kyä thuâạt chuyïn
ngaành: chïë taạo vaà thi cöng xây dûạng caác cöng
trònh biïẩn, caác cöng trònh nhiïạt điïạn, phong
điïạn, đûúàng öëng bïẩ chûáa, caác nhaà maáy xûả lyá
khñ,…;
- Ðâẩy maạnh tiïën đöạ đâầu tû đöëi vúái caác dûạ
aán thûạc sûạ câần thiïët, coá hiïạu quaả kinh tïë cao, coá
khaả nùng thu höầi vöën nhanh.
- Phöëi húạp vúái caác đún võ thaành viïn tñch
cûạc tòm kiïëm đöëi taác nhùçm thoaái vöën đâầu tû taại
caác dûạ aán khöng đem laại hiïạu quaả kinh tïë vaà caác
dûạ aán khöng nùçm trong lĩnh vûạc kinh doanh
chñnh cuảa đún võ.
6. Cöng taác đaào taåo vaà phaát triïẩn nguöần
nhân lûåc
- Xây dûạng nguöần nhân lûạc theo hûúáng
chuyïn nghiïạp hoáa thöng qua viïạc (1) töẩ chûác,
sùæp xïëp laại lao đöạng, phân cöng lao đöạng möạt
caách khoa hoạc, taạo sûạ chuyïn mön hoáa sâu
trong lao đöạng; (2) caác hoaạt đöạng chuyïn mön
đûúạc quaản lyá, hoaạt đöạng theo quy trònh, quy
đõnh, biïẩu mâîu khoa hoạc vaà theo tiïu chuâẩn
quöëc tïë, moại lao đöạng phaải hiïẩu biïët chuyïn
sâu vïầ caác quy trònh, quy đõnh liïn quan; (3) ûáng
duạng khoa hoạc cöng nghïạ vaào cöng taác quaản
trõ nguöần nhân lûạc.
- Ûu tiïn đaào taạo caác chûác danh liïn quan
đïën lĩnh vûạc hoaạt đöạng chñnh cuảa PVC (thiïët kïë,
quaản lyá dûạ aán, kyä sû cú khñ vaà xây dûạng).
- Ban haành caác quy chïë, xây dûạng chñnh
saách, cú chïë riïng nhùçm thu huát, đaäi ngöạ đöëi
vúái nhân lûạc châët lûúạng cao, caác chuyïn gia
trong caác lĩnh vûạc đâëu thâầu, tû vâën quaản lyá dûạ
aán.
Trïn đây laà baáo caáo kïët quaả saản xuâët kinh
doanh nùm 2015 vaà kïë hoaạch nhiïạm vuạ nùm
2016 cuảa Töẩng cöng ty Cöẩ phâần Xây lùæp Dâầu khñ
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huyïạnTûà Liïm, Thaành phöë Haà Nöại, CHXHCN Viïạt Nam
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CHO NÙM TAÀI CHÑNH KÏËT THUÁC 
NGAÀY 31 THAÁNG 12 NÙM 2014
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