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THÔNG TIN CHUNG 

 Thông tin khái quát   

 Quá trình hình thành và phát triển  

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh   

 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  

 Định hướng phát triển  

 Rủi ro 
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Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 

Tên giao dịch: LILAMA 45.4 JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: LILAMA 45.4 JSC 

Giấy CNĐKDN số: 
3600255703 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lân đầu ngày 

14/08/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/02/2015 

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ 

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu: 
40.000.000.000 VNĐ 

Địa chỉ: 
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Số điện thoại: (061) 3 838 188 

Số fax: (061) 3 838 008 

Website: Lilama454vnn@vnn.vn 

Email: www.lilama454.com.vn 

Mã cổ phiếu: L44 

 Logo công ty 

 

  

 

mailto:Lilama454vnn@vnn.vn
http://www.lilama454.com.vn/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) là một doanh nghiệp hạng I thuộc Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) chuyên 

nhận thầu xây lắp, gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài nước. 

Thành lập từ năm 1979 đến nay Công ty đã tham gia lắp đặt hàng trăm công trình lớn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước, 

đã và đang đưa vào sử dụng đạt chất lượng cao. Hơn 35 năm hoạt động và phát triển, Công ty Lilama 45.4 luôn giữ được 

tín nhiệm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước về chất lượng, tiến độ thi công và các dịch vụ bảo hành, bảo trì chu 

đáo. Những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong chặng hành trình chinh phục thành công: 
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Thành tích trong quá trình hoạt động 

Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây 

dựng Việt Nam 

 

7 huy chương vàng chất lượng cao ngành xây 

dựng 

 

Chứng nhận ISO 9001:2000 Chứng nhận ISO 9001:2008 

 

Cúp vàng ISO 2007 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh chính:  

 Lắp đặt thiết bị, kết cấu thép các công trình công nghiệp. 

 Chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, bồn bể các công trình công nghiệp. 

 Bảo trì bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất, nhà máy điện, xi măng, hóa chất,…  

 Xây dựng, lắp đặt công trình dân dụng công nghiệp (xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, các công 

trình công nghiệp khác, đường ống dẫn xăng dầu, chất lỏng khác, nhà máy lọc dầu, xử lý khí đốt, hóa 

lỏng), đường dây tải điện, trạm biến thế. 

 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. 
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Địa bàn kinh doanh 

Trụ sở chính của Công ty nằm tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

Địa bàn kinh doanh: Do đặc thù của công ty là kinh doanh xây lắp, gia công chế tạo thiết bị, kết cấu thép các 

công trình công nghiệp và dân dụng, nên công ty có địa bàn hoạt động thay đổi tùy theo từng dự án cả trong 

nước và ngoài nước. Nhưng địa bàn kinh doanh chính của Công ty là trong lãnh thổ nước Việt Nam. 



 7 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 
 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty, quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thông qua các chủ trương, chính 

sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ 

cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

được quy định tại Điều lệ Công ty. 

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công 

ty, với cơ cấu hiện nay, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên do 

ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm. HĐQT có toàn quyền 

nhân danh Công ty Quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong công 

việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Mọi quyền hạn, nhiệm 

vụ và trách nhiệm của HĐQT được Pháp luật, Điều lệ, các quy chế 

nội bộ của Công ty quy định 

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm có 03 người do Đại hội đồng 

cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám 

sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của 

Công ty. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cụ thể trong năm: 

 Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 

hàng năm; 

 Kiểm tra báo cáo tài chính năm; 

 Nhận xét, đánh giá công tác điều hành của HĐQT, Tổng 

giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, 

các nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong 

năm. 

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và quy 

định của Pháp luật. 
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Tổng giám đốc: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty điều hành công việc kinh doanh hàng ngày 

của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và trước pháp luật trong việc điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tất cả các hoạt động theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công 

ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám Đốc điều hành và pháp luật.Các Phó Tổng Giám 

đốc được sự phân công, phân nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc triển khai công tác lãnh đạo, điều hành Công ty và chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật trong phạm vi được phân công và ủy quyền. 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ 

TRÁCH KỸ THUẬT 

PHÒNG KINH TẾ KỸ 

THUẬT - KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƯ 

PHÒNG KINH KẾ TOÁN 

TÀI CHÍNH 

ĐỘI THI CÔNG SỐ 1 ĐỘI THI CÔNG SỐ 2 ĐỘI THI CÔNG SỐ 3 



THÔNG TIN CHUNG 10 
 

  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ 
TRÁCH NỘI CHÍNH 

ĐỘI THI CÔNG SỐ 4 ĐỘI THI CÔNG SỐ 5 ĐỘI THI CÔNG SỐ 6 
NHÀ MÁY CHẾ TẠO 

THIẾT BỊ 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH 

CHÍNH 
PHÒNG CUNG ỨNG VẬT 

TƯ VÀ THIẾT BỊ 
PHÒNG QUẢN LÝ MÁY 

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

Công ty không có công ty con, công ty liên kết. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Mục tiêu phát triển: 

 Đối với thị trường: Cung cấp các dịch vụ xây lắp, sản phẩm cơ khí chế tạo, dịch vụ đại tu, sửa chữa, 

bảo dưỡng công trình công nghiệp đạt chất lượng và giá cả cạnh tranh. 

 Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết đồng hành cùng các đối 

tác trên con đường phát triển; đối với cổ đông Công ty phấn đấu đem lại mức cổ tức tăng trưởng qua 

từng năm; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững. 

 Đối với CBCNV: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và văn hóa; tạo điều 

kiện nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ công nhân viên. 

 Đối với xã hội: Kết hợp hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt 

động xã hội hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân. 

 Đối với môi trường: Tiết kiệm năng lượng tối đa, hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Với quy mô của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, Lilama 45.4 sẽ lấy hoạt động xây lắp, chế tạo là lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh trọng tâm và tập trung củng cố, phát triển các nguồn lực sẵn có nhằm khai thác thị trường hiện có 

cũng như thâm nhập các phân khúc thị trường mới đối với mảng chế tạo, bảo trì bảo dưỡng cho các khu công 

nghiệp, các nhà máy, dây chuyền sản xuất trong khu công nghiệp... 

Bên cạnh việc tập trung nguồn lực (con người và cơ sở vật chất) để củng cố vị thế và thương hiệu trong lĩnh vực 

hoạt động truyền thống hiện nay như lắp đặt các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện gió...; Lilama 45.4 cũng 

đang hướng đến tận dụng nguồn lực sẵn có để khai thác thêm mảng cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa cho các 

nhà máy, dây chuyền sản xuất trong các khu công nghiệp các tỉnh miền Đông Nam Bộ.  

Theo đó, việc trọng tâm hóa thị trường sẽ ít nhiều giúp Công ty khắc phục được hạn chế về vốn, cơ sở vật chất 

cũng như con người nhờ vào việc tận dụng nguồn lực của Công ty cũng như tranh thủ uy tín với các đối tác hiện 

tại trong lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, phong điện,... 

Định hướng mục tiêu này hứa hẹn sẽ giúp Công ty đạt được vị thế vững chắc trong ngành nghề truyền thống 

của mình cũng như tận dụng nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng thị trường để hướng tới vị trí các doanh 

nghiệp xây lắp uy tín trong và ngoài nước. 
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RỦI RO 

Rủi ro chung của nền kinh tế 

Những năm gần đây kinh tế Việt Nam có tốc độ phát triển khá tốt. Năm 2016  kinh tế vĩ mô Việt Nam được đánh giá 

là ổn định khi tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 6,21%, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Đây là lần đầu tiên tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam tăng cao nhưng không thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên và cũng là cơ sở quan trọng 

cho quá trình tái cơ cấu kinh tế cũng như đổi mới cách thức tăng trưởng trong thời gian tới.  

Thị trường kinh doanh các dịch vụ xây lắp và chế tạo thiết bị là thị trường chịu ảnh hưởng nhiều bởi các diễn biến của 

nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu nhập bình quân đầu người cũng như giá cả một số mặt hàng 

có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế noi chung và Lilama 45.4 nói riêng. Khi kinh tế phát triển thì nhu 

cầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp cũng như các công trình xây dựng khác sẽ gia tăng, điều này tạo 

ra nhiều cơ hội giúp cho L44 thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động của mình và ngược lại.    

Công ty luôn có sự theo dõi đối với những chuyển biến của nền kinh tế để có thể xây dựng các chiến lược kinh 

doanh phù với tình hình kinh tế chung hợp vừa chuẩn bị phương án xử lý hiệu quả trong trường hợp rủi ro có thể 

xảy ra. 

Rủi ro môi trường 

Vì hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng nên Công 

ty không tránh khỏi sẽ có những tác động nhất định 

đến môi trường. Các yếu tố tác động có thể kể đến là 

khí thải khói hàn, bụi kim loại, tiếng ồn trong quá trình 

vận hành máy móc để thi công… Ý thức được điều đó, 

L44 luôn tuân thủ các chính sách, quy định về môi 

trường, lực chọn áp dụng công nghệ tiên tiến đồng thời 

chủ động thay đổi những công đoạn không phù hợp 

trong quá trình sản xuất để giảm thiểu đế mức thấp 

nhất tác động đến môi trường. 
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Rủi ro cạnh tranh 

Việc tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế 

giới và khu vực sẽ mở ra cơ hội và không gian phát 

triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng vì thế cũng 

sẽ lớn hơn. Tiến trình này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư 

ngoại có tiềm lực tài chính và công nghệ hiện đại tham 

gia vào nền kinh tế, tạo nên sự đa dạng trong cả cung 

và cầu, điều này sẽ làm sự cạnh tranh trở nên mạnh 

mẽ hơn bao giờ hết. 

Những năm qua Công ty đang trong quá trình tái cấu 

trúc doanh nghiệp theo đề án đã được ĐHĐCĐ thông 

qua nhằm nâng cao năng lực quản trị, hoạt động của 

mình. Ngoài ra, với những lợi thế về sự am hiểu trong 

ngành xây lắp, uy tín và các mối quan hệ với đối tác, 

khách hàng được thiết lập trong suốt quá trình hoạt 

động. Với nhiệt huyết và triết lý kinh doanh đúng đắn, 

L44 đã và đang xây dựng, bồi đắp những giá trị bền 

vững để chuẩn bị sẵn sàng đối mặt và chinh phục mọi 

thử thách trong tương lai. 
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Giá cá nguyên vật liệu không ổn định cũng là một khó khăn của ngành xây dựng. Bên cạnh nguồn nguyên vật liệu 

trong nước, công ty còn sử dụng một số nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu và thực hiện các dịch vụ xây lắp chế tạo 

chao các đối tác nước ngoài... vì thế biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào hay dòng tiền 

của công ty làm thay đổi giá vốn hàng bán và lợi nhuận. 

Ngoài ra, các rủi ro về công tác quản lý dự án và rủi ro về lao động nhân công là một đặc thù mà một công ty xây 

dựng như Lilama 45.4 cần phải chú trọng. Công ty phải tăng cường kiểm tra các công tác thực hiện dự án như tiến 

độ, chi phí, chất lượng, an toàn đều phải nắm bắt và theo sát. Trước tình trạng thiếu lao động trong ngành về cả 

chất lượng và số lượng như hiện nay thì công ty phải có những chính sách, chế độ để tăng cường mối quan hệ hợp 

tác, lâu dài đối với người lao động vốn là nguồn lực chính của công ty. 

Rủi ro đặc thù 

Do đặc thù của ngành nghề, thời gian thi 

công các công trình kéo dài, việc nghiệm 

thu bàn giao được thực hiện theo từng 

giai đoạn, nên thời gian quyết toán thu 

hồi vốn thường diễn ra chậm ảnh hưởng 

đến các chỉ số khả năng thanh toán của 

Công ty. Tình hình tài chính tiếp tục gặp 

nhiều khó khăn, mất cân đối tài chính lớn. 

Ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các 

khoản nợ đến hạn. 
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Rủi ro pháp luật: 

Hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, L44 chịu sự điều chỉnh 

của các văn bản pháp luật nền tảng như Luật doanh nghiệp, Luật 

kế toán, Luật kiểm toán, Bộ Luật lao động, Luật Thuế… Những 

văn bản này đều có sự thay đổi khá lớn trong những năm qua 

nhằm tạo một hành lang pháp lý phù hợp với sự hội nhập ngày 

một mạnh mẽ hơn. Mặc dù vậy, một số quy định và các văn bản 

hướng dẫn đi kèm vẫn chưa đồng bộ do đó doanh nghiệp vẫn còn 

nhiều vướng mắc trong khâu thực hiện. Những điều này tạo ra 

cho Công ty những khó khăn nhất định trong quá trình hoạt động. 

Hiên nay, L44 luôn quan tâm đến các quy định pháp luật chi phối 

đến hoạt động của mình, từ đó có sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ 

lưỡng trước khi triển khai áp dụng đối với các bộ phận nghiệp vụ 

có liên quan. 

 

Rủi ro khác: 

Các rủi ro bất khả kháng như rủi ro về thời tiết xấu: mưa, 

ngập lụt, hạn hán, bão đều ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt 

động của công ty như làm chậm tiến độ công trình hay phá 

hủy hoặc gây thiệt hại. Vì là những rủi ro không thể tránh 

khỏi nên Công ty sẽ linh động theo dõi và điều chỉnh kế 

hoạch thi công hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro 

này đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty được thực hiện đúng như kế hoạch. 
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TỔ CHỨC VÀ 

 NHÂN SỰ  Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát  

 Ban điều hành công ty 

 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành 

 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người 

lao động 

 

 2 
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Cơ cấu Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Ông Nguyễn Bá Sứng Chủ tịch Kiêm Tổng giám đốc 

Ông Hoàng Văn Dư Thành viên - 

Ông Hoàng Tuấn Anh Thành viên - 

Ông Hoàng Văn Hà Thành viên Kiêm Phó Tổng giám đốc 

Bà Phan Thị Thanh Thủy Thành viên Kiêm Kế toán trưởng 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Bá Sứng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 18/08/1967 

Nguyên quán: Thôn Vĩnh Trung, Khai Thái. Phú Xuyên, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

SLCP sở hữu 99.300 CP – 0,23% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1992-1993 Kỹ thuật viên -  Công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam – NM chế biến  

thực phẩm Bình Triệu, Tp.HCM 

 1993 - 1995 Kỹ thuật viên - Công ty Giầy Hiệp Hưng – TP.HCM 

 1995 - 1996 Kỹ thuật viên – Công ty Cơ khí Biên Hòa – Đồng nai 

 1996 - 2005 Kỹ thuật, Đội trưởng thi công – Công ty Lắp máy và xây dựng 45.1 

 2005 - 2011 Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty CP Lilama 45.1 

 2012 - 2015 Phó giám đốc  – Công ty CP Lilama 45.1 

 Từ T1/2015 - nay Tổng Giám đốc – Công ty CP Lilama 45.4 

 
Ông Hoàng Văn Dư – Thành viên HĐQT không điều hành 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 21/01/1957 

Nguyên quán: Tiên Lữ- Hưng Yên 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, cơ khí 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT khồng điều hành 

SLCP sở hữu 80 CP – 0,00% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1980-1984 Xí nghiệp liên hợp lắp máy 69 

 1984-1985 Trường trung học Xây dựng số 1 Bộ Xây Dựng 

 1985-2007 
Giám đốc XN10-4, Phó TGĐ Lilama 10, Giám đốc dự án Na Dương,  

Uông Bí, Nhơn Trạch, Vũng Áng, Dung Quất. 

 12/2007-2014 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4  

 2016-nay Thành viên HĐQT không điều hành 
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Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên HĐQT không điều hành 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1983 

Nguyên quán: Đà Sơn Đô Lương, Nghệ An 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT không điều hành 

SLCP sở hữu 105.500 CP – 2,62% VĐL 

Quá trình công tác: 

 2006-2009 Ban dự án Điện Cà Mau – Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam 

 2009-2013 Ban Dự án Điện Nhơn Trạch 2 -Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam 

 2013- nay CTCP Lilama 45.4 

 

Ông Hoàng Văn Hà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1972 

Nguyên quán: Nghệ An 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

SLCP sở hữu 36.912 CP – 0,92% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1999-2002 Trưởng chỉ huy của Lilama 45.4 tại Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ I 

 2002-2005 Giám đốc nhà máy chế tạo cơ khí Lilama 45.4 

 2005-2008 
Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty Lilama 45.4 tại dự án thủy điện sông 
Ba Hạ. 

 2008 - nay Phó Tổng giám đốc CTCP Lilama 45.4. 
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Bà Phan Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 1964 

Nguyên quán: Hà Tĩnh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

SLCP sở hữu 30.000 CP – 0,75% VĐL 

Quá trình công tác: 

1988 -1992 Kế toán – XN Liên hợp lắp máy 45 – Trị An – Đồng Nai 

1993 -T2/2002 Kế toán –  Công ty Lắp máy và Xây dựng 45.4 

T3/2002 - 7/2016 Phó phòng kế toán – Công ty CP Lilama 45.4 

T8/2016 đến nay Kế toán trưởng  
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc 

Họ và tên Chức vụ 

Ông Nguyễn Bá Sứng Tổng giám đốc 

Ông Phan Cao Viên Phó tổng giám đốc 

Ông Tạ Văn Hùng Phó tổng giám đốc 

Ông Hoàng Văn Hà Phó Tổng giám đốc 

Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng 

Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc 

Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Bá Sứng, Ông Hoàng Văn Hà và Bà Phan Thị Thanh Thủy vui lòng xem 

thông tin tại mục Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị 

 

Ông Phan Cao Viên – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 01/09/1970 

Nguyên quán: Nam Triệu, Phú Xuyên, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Chức vụ hiện nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 

SLCP sở hữu  0 CP – 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1996-2008 Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Lilama 45.3 

 2008-2009 Phó giám đốc Công ty CP Lilama 45.3 

 2009-T3/2015 Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.1 

 T4/2015 - nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 
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Ông Tạ Văn Hùng – Phó Tổng giám đốc 

Giới tính: 
 Nam 

Năm sinh: 
 18/03/1963 

Nguyên quán: 
 Xã Khánh Phương, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 

Trình độ chuyên môn: 
 Kỹ sư điện 

Chức vụ hiện nay:  Phó Tổng Giám đốc  

SLCP sở hữu  5.000 CP – 0,13% VĐL 

Quá trình công tác: 

 1998 - 2000 
 Giám đốc XN 1 thi công công trình thủy điện Sông Hinh 

 2001-2002 
 Giám đốc XN 1 thi công công trình thủy điện Hàm Thuận 

 2003 
 Đội trưởng thi công nhà máy giấy Bình An 

 2004-2007 
 Đội trưởng thi công ông trình thủy điện Đa Nhim 

 2008-2011 
 Giám đốc XN số 2 thi công công trình thủy điện An Khê – Ka Nak 

 2012 – nay 
 Phó giám đốc Công ty  

 

BAN KIỂM SOÁT 

Cơ cấu Ban Kiểm soát  

Họ và tên Chức vụ SLCP sơ hữu 

Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng Ban kiểm soát 0 CP – 0% VĐL 

Ông Lê Minh Thiện Thành viên 0 CP – 0% VĐL 

Bà Trần Huyền Thương Thương Thành viên 0 CP – 0% VĐL 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN KIỂM SOÁT 

Công ty cổ phần Lilama 45.4 trong năm có những thay đổi về Ban điều hành và hội đồng quản trị như sau: 

 Ông Hoàng Văn Dư – miễn nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị  

 Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Bá Sứng (người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty lắp máy 

Việt Nam tại CTCP Lilama 45.4) giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty thay Ông Hoàng Văn 

Dư. 

 Miền nhiệm Ông Hoàng Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Lilama 45.4. 

Bổ nhiệm có bà Phan Thị Thanh Thủy giữ chức kế toán trưởng CTCP Lilama 45.4. 
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng (%) 

A Theo trình độ 
345 100,00%  

1 Trình độ đại học, trên đại học 54 15,65% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 235 68,12% 

3 Khác 56 16,23% 

B Địa bàn công tác  
345 100,00% 

1 Cơ quan Công ty 54 15,65% 

2 Thủy điện Thác Mơ 37 10,72% 

3 Thủy điện Sông Bung 2 23 6,67% 

4 Nhiệt điện Thái Bình 2 
153 44,35% 

5 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 + NMCK 12 3,48% 

6 Lọc hóa dầu Nghi Sơn 66 19,13% 

C Trình độ lao động 345 100,00% 

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
64 18,55% 

2 Trình độ bậc thợ 281 81,45% 

 

15,65%

68,12%

16,23%

Biểu đồ phân loại lao động theo trình độ

Trình độ đại học, trên đại học Trình độ cao đẳng, trung cấp Khác
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Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người) 

STT Năm Mức lương bình quân 

2 2013 5.763.000 

3 2014 6.150.000 

4 2015 6.510.000 

5 2016 6.737.000 

6 Dự kiến 2017 6.700.000 

Chính sách đối với người lao động 

 Cố gắng đảm bảo CBCNV nhận được đầy đủ quyền lợi lao động theo quy định về lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 Hiện nay công ty đã xây dựng chế độ đãi ngộ mới, gắn liền hiệu quả công việc với thành quả lao động, thúc 

đẩy người lao động phát huy khả năng tối đa. 

 Đào tạo tay nghề, kiến thức cho người lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tập huấn 

an toàn lao động cho hầu hết CBCNV, đặc biệt là đơn vị thi công công trình, dự án. 

5.763.000

6.150.000

6.510.000

6.737.000 6.700.000

5.200.000

5.400.000

5.600.000

5.800.000

6.000.000

6.200.000

6.400.000

6.600.000

6.800.000

7.000.000

2013 2014 2015 2016 Dự kiến 2017

Thu nhập bình quân người lao động qua các năm

thu nhập bình quân người lao động qua các năm
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 3 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 

Kế hoạch  

2016 

Thực hiện 

 2016 

Tỷ lệ  

TH/ KH 
2016 

Tỷ lệ TH 

2016/2015 

Giá trị sản lượng  221.000.000.000 223.000.000.000 205.000.000.000 91,93% 92,76% 

Doanh thu 145.837.583.737  210.000.000.000 152.650.128.907  72,69% 104,67% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN 342.468.683 - -26.370.726.918 - - 

Vốn điều lệ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100,00% 100,00% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ 0,86% - - - - 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu 0,23% - - - - 

Nộp NSNN 2.741.674.039 7.500.000.000 12.360.622.881 164,81% 450,84% 

Thu nhập bình quân người/tháng 6.510.000 6.700.000.000 6.737.000 0,10% 103,49% 

Dự kiến chia cổ tức 0% 0% 0% - - 

Đầu tư XDCB 604.000.000 3.500.000.000 0 0,00% 0,00% 

 
Năm qua Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động vì vấn đề tài chính. Nguồn vốn chưa đủ để thực hiện các công 

trình vì vậy phải sử dụng đòn cân nợ cao, trong khi đó hầu hết các dự án đều có thời gian thi công kéo dài nên việc 

thu hồi vốn chậm. Các chỉ tiêu hoạt động vì vậy mà chưa đạt kế hoạch đề ra.  

Theo đó, trong năm 2016 mặt dù doanh thu có tăng hơn so với năm trước nhưng do sự tăng lên với lượng lớn của 

giá vốn hàng bán khiến giá trị ghi nhận của khoản mục này lớn hơn cả giá trị của doanh thu dẫn đến lợi nhuận của 

Công ty bị âm trong kỳ. Mặc dù vậy, nghĩa vụ về Thuế và việc tuân thủ các quy định đối với người lao động vẫn được 

Công ty cố gắng đảm bảo. Về giá trị kinh tế mang lại cho cổ đông, với tình hình tài chính hiện nay Công ty vẫn chưa 

thể chi trả cổ tức cho các cổ đông vì thế giá trị các khoản mục này đều được ghi nhân bằng không. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Trong năm 2016 Công ty không đầu tư, không mua sắm máy móc thiết bị gì và đã tiến hành thanh lý và bán một số 

phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động kém hoặc không có hiệu quả là: 15,355 tỷ đồng. 

 

 



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 30 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2015 2016 
Tỷ lệ (%) 

2016/2015 

1 Tổng giá trị tài sản 367.651.328.242 327.385.292.385 89,05% 

2 Doanh thu thuần 145.837.583.737 152.650.128.907 104,67% 

3 Lợi nhuận từ HĐKD 934.529.274 (34.303.903.559) - 

4 Lợi nhuận khác (592.060.591) 7.933.176.641 -1.339,93% 

5 Lợi nhuận trước thuế 342.468.683 (26.370.726.918) - 

6 Lợi nhuận sau thuế 164.262.631 (26.370.726.918) - 

7 Tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá (%) 0% 0% - 

 

1.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 

1 Khả năng thanh toán    

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,13 1,06 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,29 0,22 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 84,04% 90,13% 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 526,44% 912,99% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,51 0,64 

 Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,43 0,44 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % 0,11% -17,28% 

 Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 0,28% -57,95% 

 Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản  % 0,05% -7,59% 

 Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 0,64% -22,47% 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần 

Tổng số cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần 

 Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.980.000 cổ phần. 

 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

 Cổ phiếu quỹ: 20.000 CP. 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Cơ cấu cổ đông  

STT Cổ đông Số lượng cổ đông 
Số lượng cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ 

1 Nhà nước -  -  0,000% 

2 Cổ đông trong nước 442 
                                  

3.983.200  
99,580% 

 Tổ chức 9 
                                    

1.425.670  
35,642% 

 Cá nhân 433 
                                    

2.557.530  
63,938% 

3 Cổ đông nước ngoài 4 
                                       

16.800  
0,420% 

 Tổ chức 0 
                                               

-    
0,000% 

  
Cá nhân 4 

                                        

16.800  
0,420% 

Tổng cộng 446 4.000.000  100,00% 
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Danh sách cổ đông lớn  

STT Tên cổ đông 
Số lượng  

(cổ phiếu) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP 1.402.346 35,06% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Không có  

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC  4 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 

Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 
TH 

2016/2015 
(%) 

TH/KH 
2016 (%) 

Giá trị sản lượng 221.005.000.000 223.400.000.000 205.000.000.000 92,76% 91,76% 

Doanh thu 145.837.583.737 210.000.000.000 152.650.128.907 104,67% 72,69% 

Lợi nhuận trước thuế 342.468.683 - -26.370.726.918 - - 

Lợi nhuận sau thuế 164.262.631 - -26.370.726.918 - - 

EPS (Đồng/Cổ phiếu) 36 - -6.626 - - 

 
Năm qua Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên đã nỗ lực để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty, đảm bảo cân đối các khoản thu chi, tuân thủ đúng các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng và thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tuy nhiên trong kỳ vẫn còn những khó khăn nhất định, điều 

này làm kết quả vẫn chưa đạt được như kế hoạch đã kỳ vọng. Một số khó khăn cụ thể hiện nay Công ty đang phải 

đối mặt:   

 Một số công trình Chủ đầu tư/Nhà thầu 

chính chậm triển khai, kéo dài tiền độ thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện thì thiếu 

vốn , vật tư, nhân lực để hoàn thành khối 

lượng công việc theo kế hoạch như: Thủy 

điện Thác Mơ, Thủy điện  Sông Bung 2, 

Nhiệt điện Thái Bình… 

 Năng lực thiết bị chưa đáp ứng được một 

số công việc, công tác đấu thầu tiếp thị kết 

quả còn hạn chế. 

 Lực lượng lao động hiện có của Công ty ít, 

đặc biệt là lao động có tay nghề cao, việc 

thanh toán tiền lương chậm làm ảnh hưởng 

đền tư tưởng người lao động nên năng suất 

lao động thấp.  

 Công tác nghiệm thu, thu hồi vốn chậm ảnh 

hưởng đến việc thu xếp vốn phục vụ sản 

xuất kinh doanh 

 Mất cân đối tài chính lớn nên việc thu xếp 

nguồn vốn để phục vụ SXKD gặp rất nhiều 

khó khăn. 

 Việc lập kế hoạch SXKD năm 2016 chưa sát 

với quy mô và năng lực thực tế của Công ty 
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ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 Năm 2016 

% Tăng giảm 
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 348.639.477.553 94,83% 314.155.998.881 95,96% -9,89% 

Tài sản dài hạn 19.011.850.689 5,17% 13.229.293.504 4,04% -30,42% 

TỔNG TÀI SẢN 367.651.328.242 100% 327.385.292.385 100% -10,95% 

 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 Năm 2016 

% Tăng giảm  
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Nợ ngắn hạn 308.961.972.742 100% 295.066.663.803 100%  -4,5% 

Nợ dài hạn - 0% - 0%  0% 

NỢ PHẢI TRẢ 308.961.972.742 100% 295.066.663.803 100%  -4,5% 

Vốn chủ sở hữu 58.689.355.500 - 32.318.628.582 -  -44,93% 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Công ty vẫn hoạt động với cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý như đã đề ra. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017 
So với năm 

2016 (%) 

1 Giá trị sản lượng  205.000.000.000 175.000.000.000 85,37% 

2 Doanh thu 152.650.128.907 170.000.000.000 111,37% 

3 Lao động bình quân 345 500 144,93% 

4 Thu nhập bình quân người/tháng 6.737.000 6.700.000 99,45% 

5 Đầu tư XDCB - 1.000.000.000  

 

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của 

Công ty và đưa ra ý kiến ngoại trừ với cơ sở “số thuế phải nộp trong kỳ sẽ được xác định lại theo quyết định 

của cơ quan thuế”.  

Ban Tổng Giám đốc xin được giải trình do hiện nay, công ty đang áp dụng Luật và các quy định về thuế đối với 

nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau chính vì thế giá trị khoản mục 

này có thể sẽ được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan thuế. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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Năm 2016 đi qua tiếp tục để lại những khó khăn nhất định cho Công ty, các mặt hoạt động của L44 hiện nay vẫn được 

cố gắng duy trì. Nhân sự biến động, tình hình tài chính mất cân đối, máy móc thiết bị phục vụ không hiệu quả cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh chính là những đặc điểm nổi bật tại trong nhiều khó khăn tại của Công ty. Với những 

khó khăn đó, Công ty chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra. 

Trong năm, L44 cũng đã có nhiều cố gắng trong việc tiết giảm chi phí tối đa, bên cạnh đó thực hiện thanh lý và bán 

những tài sản sử dụng kém hoặc không có hiệu quả  nhằm giảm số dư nợ vay Ngân hàng và khắc phục tình trạng khó 

khăn, giảm thiểu số lỗ tiềm ẩn. 

Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua nhưng việc triển khai công tác tái cấu trúc Công ty còn chậm. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 được thực hiện 

theo Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành. Năm qua, tính hình hoạt động của công ty gặp rất nhiều 

khó khăn. Thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân: 

 Một số công trình tiến độ kéo dài, công tác nghiệm 

thu chậm (Thủy điện thác mơ mở rộng, Thủy điện 

Vĩnh Hà, Thủy điện Sông Bung 2…) ảnh hưởng đến 

doanh thu giảm so với kế hoạch đề ra. 

 Thu hồi vốn những dự án đã thực hiện xong gặp 

nhiều khó khăn như: DA Điện gió Bạc Liêu, Bauxite 

Nhôm Lâm Đồng… 

 Thời gian nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn 

thành kéo dài dẫn đến thu hồi vốn chậm, thiếu 

nguồn vốn phục vụ sản xuất. 

 Nhân lực không ổn định, thiếu nhận lực phải thuê 

ngoài, chi phí nhân công tăng. 

 Chi phí quản lý và lãi vay chiếm tỷ tệ cao. 

 HĐQT chưa theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc, chưa giải quyết kịp thời các vấn đề phát 

sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nên chưa tạo điều 

kiện cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám 

đốc. Kết quả là các chỉ tiêu Sản lượng, doanh thu 

chưa đạt yêu cầu. 

. 

 
Hội đồng quản trị thấy rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định 

do HĐQT và ĐHĐCĐ ban hành. Mặt dù không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng vẫn có được những kết quả nhất định. 
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 KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc như đề án đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội 

đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nỗ lực đạt 

được kết quả kinh doanh kỳ vọng, cụ thể các công tác như sau:  

 Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chưa thu 

hồi đủ vốn như: Thủy điện An Khê; Ka Nak; Thủy điện A Roàng, Nhiệt điện Vũng Áng, Trạm biến áp Phú 

Mỹ 2, Điện gió Bạc Liêu, NM nước Thủ Đức… 

 Tập trung nguồn lực thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017. 

 Tăng cường nguồn lực tiếp thị đấu thầu các công trình mới.  

 Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập.  

 Hiện nay việc tuyển dụng lao động có nghề là rất khó khăn nên có chính sách tuyển dụng lao động hợp lý 

để đủ nhân lực phục vụ SXKD. 

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì lĩnh vực truyền thống của Công ty đã có kinh nghiệm, năng 

lực nhân sự và máy móc. Ngoài các đối tác đã hợp tác lâu năm, Công ty sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm hợp tác với 

các đối tác mới, tạo thế chủ động cho đầu ra của Công ty. 
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TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 

 

Với hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, công ty khó có thể tránh được các tác động đối với môi trường xung 

quanh. Tuy nhiên, Lalima 45.4 luôn ý thức và cam kết các chính sách bảo vệ môi trường qua việc đáp ứng tốt 

các yêu cầu về tiếng ồn, chất thải, khí thải, tiêu thụ năng lượng trong quá trình hoạt động của mình. 

Bên cạnh đó, công ty luôn bảo trì máy móc thiết bị theo định kì nhằm đáp ứng chất lượng công trình và giảm 

thiểu các vấn đề về đối với môi trường xung quanh. 
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TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI 

Tạo công ăn việc làm 

Lao động hiện nay của công ty hiện có 345 người với mức lương trung bình trong năm qua là 6.737.000 triệu 

đồng. L44 luôn đảm bảo được thu nhập ổn định và cuộc sống cho người lao động, qua đó góp phần mang lại sự 

ổn định cho xã hội 

Phát triển nguồn nhân lực 

Do tính chất đặc thù của ngành, công ty luôn xác định yếu tố nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi trong chiến lược 

phát triển dài hạn của công ty. Công ty không ngừng nâng cao chất lượng của lao động thông qua việc đào tạo, 

phát triển nhân viên nhằm nâng cao hơn nữa tay nghề, kĩ thuật trong công việc. tập thể cán bộ, nhân viên của 

công ty tạo một môi trường làm việc năng động, từ đó nêu cao tinh thân cống hiến, tính gắn kết và yêu nghề của 

mỗi cá nhân. Công tác rà soát nhân sự và tuyển dụng mới cũng thường xuyên được thực hiện nhằm nâng cao 

hơn nữa chất lượng lao động và đảm bảo nhu cầu trong công việc. 

Đảm bảo chất lượng an toàn công trình thi công 

Với phương châm “an toàn là trên hết” các công trình xây lắp của L44 không chỉ đạt yêu cầu về tiến độ cũng 

như chất lượng mà còn đảm bảo yêu cầu về an toàn đối với khách hàng và người lao động. 

Công tác thi công, nghiệm thu công trình luôn được giám sát một cách chặt chẽ. Công ty luôn đảm bảo được 

chất lượng của những công trình mà mình phụ trách và nhận được sự tín nhiệm của khách hàng trong những 

năm qua. 

Các dụng cụ, mũ bảo hộ, và trang phục cho người lao động luôn đảm bảo chất lượng theo qui định nhằm giúp 

cho người lao động yên tâm làm việc mà không phải e ngại bất cứ rủi ro nàm. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị  

 Ban kiểm soát  
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Xét thấy với quy mô hoạt động hiện nay, Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà mỗi 

thành viên Hội đồng quản trị sẽ được phân công phụ trách các vấn đề nhân sự, lương thưởng, tài chính, sản xuất 

kinh doanh,... cụ thể theo tình hình thực tế của từng thời kỳ. 

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
/không còn là 

thành viên HĐQT 

Số buổi 
họp 

tham dự 

Tỷ lệ 
Lý do 
không 

tham dự 

 

1 

 

Ông Hoàng Văn Dư 

 

Chủ tịch 

Thôi giữ chức Chủ 
tịch và là Thành viên 

từ ngày 24/06/2016 

 

5/5 

 

100% 
 

 

2 

 

Ông Nguyễn Bá Sứng 

 

Thành viên 

TV HĐQT từ ngày 
23/04/2015 và nhận 

chức danh Chủ tịch 
từ ngày 24/06/2016 

 

5/5 

 

100% 
 

3 Ông Hoàng Văn Hà Thành viên 
TV HĐQT từ ngày 

16/04/2012 
5/5 100%  

4 Ông Hoàng Tuấn Anh Thành viên 
TV HĐQT từ ngày 

23/04/2015 
3/5 60% Đi công tác 

 

5 

 

Vũ Thế Phương 

 

Thành viên 

Thôi giữ chức danh 

thành viên HĐQT từ 
ngày 24/06/2016 

 

2/2 

 

100% 
 

 

6 

 

Phan Thị Thanh Thủy 

 

Thành viên 

Thành viên HĐQT từ 

ngày 24/06/2016 

 

3/3 

 

100% 
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Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016 

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 29/01/2016 1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 4 và cả 
năm 2015. 

2. Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 1 và cả năm 2016 
để trình chủ sở hữu và Đại hội cổ đông năm 2016 

3. Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội. 

2 02/NQ-HĐQT 03/06/2016 

 

1. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. 

2. Thông qua kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lương năm 2016 

3 03/NQ-HĐQT 12/07/2016 1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 năm 

2016. 

2. Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2016  

3. Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Sứng,Chức vụ:Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật được làm đại 
diện Công ty thực hiện mọi hành vi trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh 

với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng 
Nai   

4. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016 

5. Lựa chọn và ký hợp đồng số 921/HĐKT/TC/NV2 ngày 12/07/2016 với 
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị soát 

xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2016 của Doanh nghiệp. 

6. Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, 
thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng. 

Nghiên cứu thành lập thêm 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc do địa bàn 

hoạt động của Công ty trải dài từ Bắc vào Nam, phù hợp với luật 
doanh nghiệp. 

7. Thông qua việc ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế 
toán trưởng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp mát Việt 

Nam tại doanh nghiệp xin từ chức Kế toán trưởng và thôi việc. Tổ đại 

diện phần vốn tại Doanh nghiệp có trách nhiệm làm báo cáo (Mục 
6;7) trình Tổng công ty Lắp máy Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo.       

4 04/NQ-HĐQT 16/08/2016 Thông qua phương án thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn và 
nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4. (Theo 
NQ số 223/TCT-HĐQT ngày 29/07/2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt 
Nam – CTCP) và việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh đối với cán bộ 

quản lý. 
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5 05/NQ-HĐQT 05/12/2016 1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và 9 tháng năm 
2016 

2. Dự kiến kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016 

3. Dự kiến tiếp tục thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công 
hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng. Nghiên cứu thành lập 

thêm 01 đơn vị hạch toán phụ thuộc, phù hợp với luật doanh nghiệp.  

6 01/QĐ-HĐQT 05/06/2016 Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2016 

7 02/QĐ-HĐQT 06/06/2016 Điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, Quy định tiêu 

chuẩn và điều kiện áp dụng với nhóm chức danh nghề của Công ty CP 

Lilama 45.4  

8 03/QĐ-HĐQT 07/06/2015 Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 là 290 đồng tính trên 1.000 đồng 

doanh thu 

9 04/QĐ-HĐQT 01/08/2016 Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý, bán đấu giá. 

Tổng số: 34 loại tài sản (Có danh sách kèm theo). 

10 05/QĐ-HĐQT 16/08/2016 Miễn nhiệm ông Hoàng Tuấn Anh, Kế toán trưởng, bậc lương 1/2, thôi giữ 
chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4 theo nguyện vọng 

cá nhân kể từ ngày 01/08/2016. 

11 06/QĐ-HĐQT 16/08/2016 Bổ nhiệm có thời hạn bà: Phan Thị Thanh Thủy; Sinh ngày 08/4/1964, Cử 

nhân  Kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị. Phó, Trưởng phòng  Tài chính 

Kế toán Công ty cổ phần Lilama 45.4, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty 
cổ phần Lilama 45.4; Thời gian kể từ ngày 01/08/2016 

12 07/QĐ-HĐQT 15/09/2016 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Tạ Văn Hùng, Kỹ sư  điện giữ chức vụ Phó 
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4.  

13 07/QĐ-HĐQT 06/09/2016 1. Thu hồi và hủy Quyết định số 312/HĐQT ngày 26/03/2012 về lô đất 
và tài sản trên đất khuôn viên Nhà văn hóa Công ty tại Khu cư xá Lắp 

máy – Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.  

2. Chuyển giao người đứng tên cho ông Phạm Huy Giáp. 

3. Lô đất và tài sản có trên đất nằm trong thửa đất khu E lập ngày 

18/11/1994 theo bản đồ quy hoạch nhà ở do Viện thiết kế quy hoạch 
xây dựng Tỉnh Đồng Nai.Tài sản gắn liền trên đất: Căn nhà cấp 4 có 

diện tích sàn xây dựng 544m2 nằm trong khuôn viên đất (43m x 30m) 

= 1.290m2. Mục đích sử dụng: Phục vụ cộng đồng (Xây dựng nhà văn 
hóa, nhà trẻ, mẫu giáo v..v.. theo quy hoạch). 

 (*) Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được công bố đầy đủ theo quy định 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

/không còn là 

thành viên BKS 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

 
1 

 
Lê Đình Khanh 

 
Trưởng ban 

Thôi chức danh 
Trưởng ban ngày 

24/06/2016 

2/2 
 

100% 

 
2 

 
Đặng Tiến Toàn 

 
Thành viên 

Thôi chức danh 
thành viên ngày 

24/06/2016 

2/2 
 

100% 

 
3 

 
Nguyễn Kim Tuấn  

 
Thành viên 

Thôi chức danh 
thành viên ngày 

24/06/2016 

2/2 
 

100% 

 
4 

 
Nguyễn Văn Ngọc 

 
Trưởng Ban 

Nhận chức danh 
Trưởng ban ngày 

24/06/2016 

2/2 
 

100% 

 
5 

 
Lê Minh Thiện 

 
Thành viên 

Nhận chức danh 
thành viên ngày 

264/06/2016 

2/2 
 

100% 

 
6 

 
Trần Huyền Thương Thương 

 
Thành viên 

Nhận chức danh 
thành viên ngày 

264/06/2016 

2/2 
 

100% 

 
Trong  năm 2016, Ban kiểm sát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động 

SXKD, quản trị điều hành của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia một số 

phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát. 

Năm qua, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thanh mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, 

quản trị và điều hành Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên 

họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát. 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát 

hoạt động. Tuy nhiên do thay đổi toàn bộ nhân sự của Ban kiểm soát (Nghị quyết Đại hội cổ đông 

thường niên 2016 thông qua ngày 24/06/2016) nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát 

vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

Trong năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên 

quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng 

1 Hội đồng quản trị   -  - 

 Nguyễn Bá Sứng Chủ tịch - 157.211.000 - 

 Hoàng Văn Dư Thành viên - 148.943.000 - 

 Hoàng Văn Hà Thành viên - 197.948.000 - 

 Hoàng Tuấn Anh Thành viên - 71.707.000 - 

 Phan Thị Thanh Thủy Thành viên - 124.150.000 - 

2 Ban kiểm soát   -  - 

 Nguyễn Văn Ngọc Trưởng ban - 125.259.000 - 

 Lê Minh Thiẹn Thành viên - 116.499.000 - 

 Trần Huyền Thương Thương Thành viên - 72.929.000 - 

3 Ban điều hành   -  - 

 Nguyễn Bá Sứng Tỏng Giám đốc - 157.211.000 - 

 Hoàng Văn Hà P.Tổng Giám đốc - 197.948.000 - 

 Tạ Văn Hùng P.Tổng Giám đốc - 205.716.000 - 

 Phan Cao Viên P.Tổng Giám đốc - 159.419.000 - 

 Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng - 124.150.000 - 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

 
Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

 
Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ Lý do tăng 

giảm 
Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Nguyễn Bá Sứng CT HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 

0 0 99.300 2,483% Mua 

2 Hoàng Tuấn Anh Thành viên HĐQT  80.000 2,000% 
105.50

0 
2,637% Mua, bán 

3 Hoàng Văn Dư Thành viên HĐQT  195.000 4,875% 80.000 2,000% Bán 

3 Tạ Văn Hùng P.Tổng Giám đốc 10.000 0.250% 5.000 0,125% Bán 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

 Công ty không có giao dịch với cổ đông nội bộ. 

Việc thực hiện quy định về quản trị công ty 

Công ty Cổ phần Lilama 45.4 luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định Pháp luật về quản trị công ty. 
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