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THƯ  NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên của 
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369,
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt 
đẹp nhất tới quý vị - những người đã dành thời gian và tâm huyết, đồng 
hành cùng Công ty trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

T hưa quý vị,
 Theo đánh giá của Tổng cục thống kê, năm vừa  
 qua, ngành Xây dựng nội địa tiếp tục có một 

năm tăng trưởng ấn tượng 9,16%, tăng gần 0,5% so với 
cùng kì năm 2017. Việt Nam vẫn nằm trong top những 
điểm đầu tư hấp dẫn nhất châu Á với dư địa phát triển 
dồi dào, nhân công giá rẻ và tầng lớp trung lưu phát triển 
nhanh. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, Việt Nam 
có tỉ lệ đô thị hóa thấp so với khu vực, tuy nhiên tốc độ đô 
thị hóa lại dẫn hàng đầu, ẩn chứa tiềm năng phát triển 
lớn cho ngành Xây dựng nói riêng, và toàn nền kinh tế 
nội địa nói chung. Thị trường bất động sản sôi động trong 
năm 2018 là minh chứng rõ ràng nhất cho xu thế này.

Tuy nhiên, đi kèm với thuận lợi luôn là khó khăn, thử 
thách. Nhìn chung, kinh tế Việt Nam đón nhận nhiều 
thông tin trái chiều trong năm 2018 vừa qua, những biến 
động kinh tế vĩ mô này vừa thúc đẩy ngành Xây dựng, 
vừa đặt ra những khó khăn, thách thức trong tương lai. 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) đã chính thức được thông qua bởi 7 nước 
thành viên, trong đó có Việt Nam, và sẽ có hiệu lực bắt 
đầu từ ngày 31/12/2018. Đây là bước tiến vô cùng lớn 
trong việc thúc đẩy kinh tế, nâng tầm Việt Nam trong mắt 
bạn bè quốc tế, tạo xu hướng công nghiệp hóa, đầu tư rõ 
nét vào hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa. Hơn nữa, 
quan hệ kinh tế Mỹ - Trung xảy ra diễn biến bất ngờ với 
loạt chiến tranh thương mại cùng cấm vận tới từ cả hai 
phía, biến Việt Nam trở thành đối tác cung cấp mới của 
nhiều nhà sản xuất, thương mại khi các doanh nghiệp 
này đang cố gắng chuyển đổi nguồn cung từ Trung Quốc. 
Những xu hướng mới trong kinh tế toàn cầu này đang tạo 
cơ hội rất lớn cho Công ty trong việc phát triển hoạt động 
sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Tuy 
nhiên, trên thực tế, khó khăn, thách thức vẫn hiện hữu khi 
việc nắm bắt nhu cầu thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn xuất 
khẩu khắt khe vẫn luôn là một bài toán cần được giải, 
cùng với việc lãi suất ngân hàng tăng mạnh trong năm 
đặt gánh nặng tài chính lớn cho Công ty.

Vượt qua biến động kinh tế không mấy khả quan của năm 
2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiếp tục có bước 
phát triển cả về mặt doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù quy 
mô còn tương đối nhỏ và hoạt động trên địa bàn còn hạn 
chế, nhưng Công ty đã ghi nhận  doanh thu thuần năm 
2018 đạt hơn 199 tỷ  với tốc độ tăng 11%; lợi nhuận sau 
thuế đạt hơn 5 tỷ với tốc độ tăng 34% so với cùng kỳ năm 
ngoái . Thành công này có được là do công tác bán hàng, 
quản lí doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh hoàn thiện, 
cùng đó là việc tiết giảm chi phí, đẩy mạnh hoạt động tìm 
kiếm đối tác. Với thực trạng kinh doanh gặp nhiều thuận 
lợi và dư địa phát triển còn nhiều, Ban Lãnh đạo Công ty 
quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm 
trước, thông qua việc tăng số lượng đơn hàng, chú trọng 
phát triển bộ thương hiệu nhận diện tới từng khách hàng 
tiềm năng, đảm bảo chất lượng trong từng công trình từ 
những thứ nhỏ nhất nhằm giữ mối quan hệ lâu dài với 
khách hàng và không làm ảnh hưởng tới uy tín Công ty. 
Nhiệm vụ của Công ty hoàn toàn có thể đạt được nếu có 
sự giúp đỡ của quý vị. 

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã đi được một chặng 
đường dài. Trải qua 15 năm phát triển không ngừng, năm 
2018 đánh dấu sự lớn mạnh của Công ty với việc tăng 
vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, gấp hai lần so với trước đó. 
Qua đây, Ban Lãnh đạo Công ty xin một lần nữa được gửi 
lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý nhà đầu tư, khách 
hàng, đối tác, và cán bộ công nhân viên đã tin tưởng 
sánh vai cùng chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn thử 
thách. Năm 2019 chắc chắn sẽ đem lại những thử thách 
lớn hơn nữa, khó khăn hơn nữa, nhưng chúng tôi, Ban 
Lãnh đạo Công ty, vẫn sẽ lạc quan vào một tương lai xán 
lạn. Cùng nhau, chúng ta sẽ đặt những tiền đề mới, xây 
dựng những dấu mốc mới, như cách mà Công ty đã mạnh 
mẽ không ngừng phát triển trong 15 năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Chủ tịch Hội đồng quản trị

LÊ MINH TÂN

TẦM NHÌN
Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh xuất 
khẩu khoáng sản.
Là đối tác tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH

Tạo lập những giá trị bền vững vì 
sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Uy tín, chất lượng, hợp tác cùng phát triển.
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018

Kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu thuần Tỷ đồng 142,89 180,18 199,26

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 127,24 163,67 175,21

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 15,64 16,51 24,06

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 11,35 10,22 14,23

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 2,82 4,77 5,76

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính Tỷ đồng -1,47 -1,52 -4,06

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ đồng -0,01 0,24 0,81

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,81 5,00 6,58

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,13 3,90 5,21

Bảng cân đối kế toán 

Tổng tài sản Tỷ đồng 119,72 141,29 229,08

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 52,16 54,07 106,28

Vốn điều lệ Tỷ đồng 50,00 50,00 100,00

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)  4,08% 7,21% 4,90%

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 1,78% 2,76% 2,27%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) VNĐ                         425                         780                         521 
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A1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Giấy  chứng  nhận  đăng  ký  doanh  nghiệp  số GPTL/ĐKKD: 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải 
Dương cấp ngày 15/08/2003

Vốn điều lệ 100.000.000.000

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000

Địa chỉ Số 37,38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại 0320.3891898            

Số fax 0320.3891898

Website cpxd1369.com   

Mã cổ phiếu C69

13
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A2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & 
PHÁT TRIỂN 

Công ty Cổ phần Xây 
dựng 1369 tiền thân là 
Hợp tác xã Tân Sơn, chính 
thức trở thành Công ty Cổ 
phần với vốn điều lệ là 
3.500.000.000 VNĐ.

Công ty tăng vốn điều lệ 
lên thành 9.500.000.000 
VNĐ; thông qua hình thức 
phát hành cho các cổ đông 
hiện hữu.

Công ty tăng vốn điều lệ 
lên thành 20.000.000.000 
VNĐ; thông qua hình thức 
phát hành cho các cổ đông 
hiện hữu.

Công ty tăng vốn điều lệ 
lên thành 50.000.000.000 
VNĐ; thông qua hình thức 
phát hành cho các cổ đông 
hiện hữu.

2003

2007

2010

2016

“Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được thành lập từ năm 2003 ngành nghề khai 
thác đá, san lấp mặt bằng, bốc xúc, vận tải. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển 
đến nay Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trở thành một trong những công ty uy tín 
trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu khoáng sản.”

Công ty tăng vốn điều lệ lên 
100.000.000.000 VNĐ.

A2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & 
PHÁT TRIỂN 

Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước ký công văn chính 
thức chấp thuận Công ty Cổ 
phần 1369 là Công ty đại 
chúng. 

Công ty đã được Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký chứng khoán với số 
lượng chứng khoán đăng ký 
là 5.000.000 cổ phiếu.

Ngày giao dịch đầu tiên của 
Công ty trên sàn HNX với 
giá tham chiếu 10.800Đ/ 
cổ phiếu.

09/ 2016

11/ 2016

04/ 2017

04/ 2017
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A3. SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 

Tháng 02/ 2018, Công ty trúng đấu giá quyền 
sử dụng đất ở Dự án khu dân cư thôn Cả Đông 
Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh với giá trúng  thầu 91.416.668.000 VNĐ.

Tháng 07/2018, ký hợp đồng mua bán đá vôi 
với Công ty TS GLOBAL Procurement Co.pte.LTD 
với tổng giá trị hợp đồng 37.000.000.000 VNĐ. 

Tháng 08/2018, phát hành thêm 5.000.000 cổ 
phiếu để đầu tư dự án, cơ cấu các khoản nợ. 
Tăng vốn điều lệ lên 100.000.000.000 VNĐ.

A4. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH & 
ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công ng-
hiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước trong 
quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình 
dân dụng và công nghiệp; khảo sát địa chất công trình; 
giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; giám 
sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
- Nhà thầu xây dựng
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu khoáng sản
- Bốc xúc, vận tải hàng hoá bằng đượng bộ
- Buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phụ tùng 
máy khác

Địa bàn kinh doanh

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công ng-
hiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước trong 
quy hoạch xây dựng; thiết kế hệ thống điện công trình 
dân dụng và công nghiệp; khảo sát địa chất công trình; 
giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; giám 
sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
- Nhà thầu xây dựng
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu khoáng sản
- Bốc xúc, vận tải hàng hoá bằng đượng bộ
- Buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phụ tùng 
máy khác
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH
 ĐẦU TƯ

PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH

PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG 
KINH DOANH

Đại hội đồng cổ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết 
định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được 
Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội 
đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:
- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo 
cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, BKS và Kiểm 
soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, BKS;
- Quyết định số thành viên HĐQT;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát:

Do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông 
để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản 
xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước 
ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo 
quyền và nghĩa vụ như:
- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của 
Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động 
sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc 
thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính 
của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập 
của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt 
động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường 
hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ.

A5. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn 
quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên 
quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn 
đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty 
trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động 
của Ban Giám đốc;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ; Báo cáo tình hình 
kinh doanh hàng năm; Báo cáo tài chính, quyết toán 
năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng 
phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và 
ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản 
công ty;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho 
các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc:

Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát 
của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và 
trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:
- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết 
định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành 
nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính 
hàng năm và dài hạn của Công ty;
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất 
kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và 
pháp luật về những sai phạm gây tổn  thất cho Công ty; 
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 
thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp 
luật;
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế 
hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã 
được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo 
cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, BKS và Kiểm 
toán viên;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, BKS.
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Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế 
hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền 
lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản 
lý, điều hành công tác hành chính của Công ty;
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ 
trong Công ty;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải 
quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như 
chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại;
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động 
các phòng ban của Công ty cho phù hợp với tính chất 
công việc phù hợp với luật lao động được Nhà nước ban 
hành;
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt 
động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc 
Công ty. Phòng Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp, ghi chép lại số liệu, tình hình tài chính của 
Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua 
tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty;
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ 
ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập 
về nghiệp vụ;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt 
các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có 
thẩm quyền;
- Phân tích tình hình tài chính, tham mưu những biện pháp 
cho kế hoạch tài chính của Ban Giám đốc;
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời 
những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý 
tài chính.

Phòng Kinh doanh:

- Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham 
mưu cho Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám đốc định 
hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên 
cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng 
đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong 
từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê 
duyệt;
- Lập phương án, soạn thảo quy chế, quy định việc phân 
phối sản phẩm;
- Nghiên cứu, điều tra thị trường, xây dựng chính sách 
giá cả, tổ chức mạng lưới, thông tin quảng cáo tiếp thị và 
hỗ trợ xúc tiến phát triển sản phẩm;
- Tổ chức, quản lý mạng lưới các đơn vị, đại lý tiêu thụ sản 
phẩm, báo cáo tình hình tổ chức thông tin quảng bá tiếp 
thị, xúc tiến sản phẩm, điều tra thị trường, xây dựng chính 
sách giá cả, báo cáo tình hình tiêu thụ;
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách 
hàng; chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.

Phòng Kỹ thuật:

- Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công 
nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng 
và hiệu qủa kinh tế trong toàn Công ty;
- Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công 
ty;
- Xây dựng phương án thi công, phương án kỹ thuật cho 
các dự án, các loại phương tiện xe máy thiết bị thi công, 
các sản phẩm khác để tổ chức thực hiện trong toàn Công 
ty;
- Kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng, quy cách vật 
tư, mức hao phí lao động trên cơ sở định mức kinh tế kỹ 
thuật được duyệt; Xây dựng phương án thi công, phương 
án PCCN, phương án an toàn lao động và vệ sinh môi 
trường đối với các công trình lớn trọng điểm; Hướng dẫn 
các đơn vị trực thuộc lập và duyệt phương án thi công, 
phương án PCCN, phương án an toàn lao động, vệ sinh 
môi trường đối với các công trình nhỏ;
- Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh, phòng Phát triển 
dự án lập hồ sơ dự thầy các công trình Công ty tham gia 
đấu thầu;
- Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các đơn vị trực thuộc 
trong quá trình sản xuất về mặt kỹ thuật, chất lượng, tiến 
độ, an toàn lao động, máy móc thiết bị và vệ sinh môi 
trường;
- Hướng dẫn và cùng các đơn vị trực thuộc lập hồ sơ ng-
hiệm thu công trình, phối hợp với các chủ đầu tư nghiệm 
thu bàn giao công trình;
- Quản lý, bảo quản, sửa chữa, điều động toàn bộ xe 
máy thiết bị thi công trong toàn Công ty. Lập kế hoạch 
sửa chữa, mua sắm thiết bị máy móc hàng quý, năm. Phối 
hợp cùng phòng Kinh doanh, phòng Tài chính kế toán 
khoán quản ca xe, máy các loại tại các đơn vị trực thuộc 
Công ty và các đối tác ngoài Công ty.

Phòng Kế hoạch - Đầu tư:

- Tham mưu cho Giám đốc Công ty hoạch định các 
chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư 
xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà 
nước trong từng giai đoạn;
- Trực tiếp thực hiện điều hành, kiểm soát quản lý các dự 
án đầu tư và xây dựng do Công ty làm chủ đầu tư theo 
đúng các Quyết định phê duyệt của Giám đốc Công ty và 
các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Tham mưu, thương thảo, lập hồ sơ hợp đồng các công 
việc liên quan đến hoạt động của các dự án đầu tư và xây 
dựng, trình Chủ đầu tư xem xét ký kết hợp đồng; Lập hồ 
sơ hợp đồng và ký kết hợp đồng có nội dung liên quan 
đến các hoạt động của các dự án và xây dựng theo quyết 
định của Giám đốc Công ty;
- Thực hiện công tác giám sát kỹ thuật, quản lý nguồn vốn, 
dự án công trình nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật và chất lượng theo yêu cầu của dự án, công trình. 
Kịp thời xử lý vướng mắc. Đồng thời quản lý tiến độ thực 
hiện các dự án, công trình, xác định công việc khối lượng 
hoàn thành làm cơ sở cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, cân 
đối nguồn vốn, kế hoạch thực hiện và thanh quyết toán 
vốn đầu tư;
- Tổ chức nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ hoàn công, xác định 
giá trị quyết toán, thực hiện thủ tục thuê tổ chức kiểm toán 
độc lập hoạt động hợp pháp để kiểm tra quyết toán và 
thanh lý hợp đồng liên quan.
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Ông LÊ MINH TÂN - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm: 1969   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

1986-1994 Công nhân Nhà máy xi măng Vạn Chánh

1995-2002 Chủ nhiệm Hợp tác xã Tân Sơn

2003-2012 Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1369

07/2012 - 08/2013
Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐTV
Giám đốc

CTCP Xây dựng 1369
Công ty TNHH Toàn Thắng
CTCP Xi măng Phúc Lộc

09/2013 - 04/2016

Chủ tịch HĐQT 
Chủ tịch HĐTV
Giám đốc
Phó TGĐ
Chủ tịch HĐTV

CTCP Xây dựng 1369
Công ty TNHH Toàn Thắng
CTCP xi măng Phúc Lộc
CTCP Tập đoàn Phúc Lộc
Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương

05/2016 - nay

Chủ tịch HĐQT 
Chủ tịch HĐTV
Giám đốc
Phó TGĐ
Chủ tịch HĐTV
Giám đốc

CTCP Xây dựng 1369
Công ty TNHH Toàn Thắng
CTCP xi măng Phúc Lộc
CTCP Tập đoàn Phúc Lộc
Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương
CTCP Thương mại xuất nhập khẩu T&T

Bà PHẠM THỊ THẾ – THÀNH VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1972   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
1992 - 1993 Kế toán Ngân hàng Công thương Hải Dương

1994 - 1999 Cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị 
Chiếu – Hải Dương

2000 - 2007 Phó phòng tín dụng Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị 
Chiếu – Hải Dương

2008 - 2010 Trưởng phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị 
Chiếu – Hải Dương

2011 - 2012 Trưởng phòng Kiểm tra, kiểm soát Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị 
Chiếu – Hải Dương

07/2012 - 08/2013 Trưởng phòng giao dịch số 2 Ngân hàng Công thương Khu Công nghiệp 
Hải Dương

09/2013 - 12/2014 Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng

12/2014 - nay Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần sứ Hải Dương
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

02
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Bà ĐÀO THỊ ĐẦM – THÀNH VIÊN HĐQT

Sinh năm: 1964   Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
1982 – 1997 Công nhân CTCP Cao Lanh Hải Dương
1998 – 2006 Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và vận tải Thành Công

2007 – 2015
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Thành viên HĐQT
Chủ tịch HĐQT

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trường Thành
CTCP Xi măng Quảng Ninh
CTCP Cao Lanh Hải Dương

2016 – nay

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Phó Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trung Thành
CTCP Cao Lanh Hải Dương
CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh
CTCP Xây dựng 1369

Ông LÊ ANH LUÂN  – THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC 

Sinh năm: 1974   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

03

04

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
1990 – 2005 Kinh doanh tự do
2006 – 2010 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

2011 – 2013 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
Giám đốc

CTCP Xây dựng 1369
CN CTCP Xây dựng Đông Hải Quảng Ninh – 
Xí nghiệp đá Thống Nhất

2014 – nay Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Giám đốc

CTCP Xây dựng 1369
CTCP Đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh

05
Ông NGUYỄN VĂN MIÊNG – THÀNH VIÊN HĐQT

Sinh năm: 1963   Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
1980 – 1987 Cán bộ Ngân hàng huyện Chư Phả, tỉnh Gia Lai, Kon Tum
1988 – 1993 Cán bộ Ngân hàng nhà nước khu vực Nhị Chiểu
1994 – 1995 Phó phòng Tổ chức Hành chính Ngân hàng công thương CN Nhị Chiểu - Hải Dương
1996 – 1999 Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Ngân hàng công thương CN Nhị Chiểu - Hải Dương
2000 – 2006 Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng công thương CN Nhị Chiểu - Hải Dương
2007 – 2015 Phó Giám đốc Ngân hàng công thương CN Nhị Chiểu - Hải Dương

2016 – nay Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Thành viên HĐQT

CTCP Phát triển đô thị Đại Thành
CTCP Xây dựng 1369
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A6. BAN LÃNH ĐẠO
01

Ông LÊ ANH LUÂN  – THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC  

Đã giới thiệu ở phần thành viên Hội đồng quản trị
BAN 
GIÁM 
ĐỐC

02
Bà PHẠM THỊ THẾ – THÀNH VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã giới thiệu ở phần thành viên Hội đồng quản trị

03
Ông PHẠM VĂN THỤ – PHÓ GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1970   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
1992 – 2008 Kinh doanh tự do

2008 – 03/2015 Phó Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

04/2015 - nay Phó Giám đốc
Giám đốc

CTCP Xây dựng 1369
Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương

04
Ông PHẠM VĂN TÙNG – PHÓ GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1983   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:
Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

2006 – 2008 Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hồng Minh
2009 – 2010 Nhân viên kỹ thuật Công ty 129 – Ban cơ yếu chính phủ
2011 – 2013 Nhân viên kỹ thuật CTCP Tập đoàn Phúc Lộc
2014 – 2015 Nhân viên kỹ thuật CTCP Xây dựng 1369
2016 - nay Phó Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

A6. BAN LÃNH ĐẠO

BAN 
KIỂM
SOÁT

01
Ông TRẦN XUÂN BẢN - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Sinh năm: 1981   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
06/2003 – 12/2013 Kế toán CTCP Xây dựng 1369

01/2014 – nay Kế toán CTCP Ô tô Hải Dương
06/2016 - nay Trưởng Ban kiểm soát CTCP Xây dựng 1369

02
Bà PHẠM THỊ DOAN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Sinh năm: 1986   Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
06/2008 – 12/2015 Kế toán CTCP Xây dựng 1369
01/2016 – nay Kế toán viên CTCP Cao Lanh Hải Dương
06/2016 - nay Thành viên BKS CTCP Xây dựng 1369

03
Bà CAO HÀ LINH – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Sinh năm: 1992   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
06/2014 – nay Kế toán Công ty TNHH Hoa Nhàn
06/2016 - nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây dựng 1369

05
Bà NGUYỄN THỊ THÚY – PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn thị Thúy là Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng ngày 15/09/2018.

06
Bà PHẠM THỊ MẾN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Mến là Phó giám đốc ngày 02/05/2018.
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A7. PHÂN TÍCH SWOT

S

w
ĐIỂM YẾU

Hơn 15 năm hình thành và phát triển từ Hợp tác xã 
Tân Sơn trở thành Công ty Cổ phần, có thể nói Xây 
dựng 1369 đã gây dựng nền tảng vững chức trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương, tạo tiếng vang tốt không chỉ với 
các đối tác, khách hàng mà còn đối với các nhà đầu 
tư;

Uy tín tốt, được khách hàng tin, đối tác và các nhà 
đầu tư tin tưởng;

Chuỗi cung ứng của hoạt động khai thác xuất khẩu 
tương đối hoàn thiện từ khâu sản xuất đến vận chuyển;

Công ty có thế mạnh về đầu vào bởi nguyên liệu đầu 
vào tương đối đại trà, dễ thay thế và các đối tác cung 
cấp có mối quan hệ lâu dài. Hơn thế nữa, Công ty có 
lợi thế về mặt quản trị khi có bộ máy lãnh đạo ổn định 
và không phải chịu áp lực đầu tư ngắn hạn.

Chính thức trở thành Công ty đại chúng từ tháng 
9/2016, 2 năm là khoảng thời gian chưa đủ để 
Công ty CPXD 1369 chiếm lĩnh thị phần và xây dựng 
thương hiệu bên ngoài địa bàn tỉnh Hải Dương;

Quy mô Công ty còn nhỏ so với mặt bằng chung của 
ngành, địa bàn hoạt động còn hạn chế.

ĐIỂM MẠNH

GIẢI 
PHÁP

Tận dụng cơ hội mở rộng thị trường Công ty sang các quốc 
gia có tiềm năng lớn, thuế suất thấp;

Tận dụng lợi thế của Công ty trong ngắn hạn, phát triển Công 
ty theo định hướng bền vững trong dài hạn;

Phát triển thương hiệu Công ty, giữ vững uy tín, quảng bá tới 
nhiều khách hàng hơn;

Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, áp dụng công nghệ hiện đại 
để cải tiến quy trình xây dựng, sản xuất, vận chuyển của công 
ty định hướng thân thiện với môi trường, bền vững cho xã hội

A7. PHÂN TÍCH SWOT

T
THÁCH THỨC

CƠ HỘI
o

Tốc độ tăng dân số bình quân của Việt Nam là 1,2 
– 1,5%/năm và tốc độ tăng trưởng đô thị trung bình 
là 3,4%/năm... Do vậy, tiềm năng tăng trưởng phân 
khúc nhà ở trong nước còn rất lớn, nhu cầu văn 
phòng tăng mạnh và phân khúc công nghiệp – kho 
vận tiếp tục hoạt động tốt nhờ dòng vốn FDI mạnh;

Cơ sở hạ tầng đóng vai trò sống còn đối với sự phát 
triển của thị trường bất động sản cũng như hoạt 
động giao thương, phát triển kinh tế. Rất nhiều công 
trình mới như cầu vượt, hầm chui, tàu điện trên cao, 
đường cao tốc… đã được xây dựng để theo kịp tốc 
độ phát triển này;
 
Ngành xây dựng sẽ được hưởng lợi lớn từ vốn FDI sẽ 
tiếp tục đà tăng trưởng mạnh nhờ vào Việt Nam vẫn 
là nước có chi phí nhân công thấp trong khu vực, các 
ưu đãi, hỗ trợ của chính phủ sau sự thành công của 
hiệp định APEC;

Nhu cầu về thiết kế, xây dựng các công trình được kỳ 
vọng sẽ tăng cao do nền kinh tế được hưởng lợi từ 
các diễn biến vĩ mô gần đây;

Hoạt động xuất khẩu được hưởng lợi do đồng nội tệ 
bị mất giá.

Yếu tố cạnh tranh gay gắt hơn khi ngày càng nhiều 
doanh nghiệp xây dựng nước ngoài tiến vào thị 
trường Việt Nam, đồng thời sự xuất hiện của nhiều đối 
thủ tiềm năng trong nước khiến thị trường xây dựng 
trở nên co hẹp. Một số đối thủ mạnh trong nước có thể 
kể đến như: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Viễn 
Đông, Công ty CPXD Licogi 16. Khách hàng có lợi thế 
trong việc lựa chọn doanh nghiệp hợp tác;
 
Cần có các giải pháp nguồn vốn hướng tới mục tiêu 
phát triển bền vững do phần lớn các doanh nghiệp 
trong ngành Xây dựng phụ thuộc rất lớn vào nguồn 
vốn đi vay, chủ yếu là từ ngân hàng; 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh mang tính chu kỳ cao, 
phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế vĩ mô.

GIẢI 
PHÁP

Lợi thế về chuỗi cung ứng là thế mạnh trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Công ty cần tranh thủ lợi thế này, phát huy lợi thế 
cạnh tranh với đối thủ;

Tận dụng ưu thế về mặt quản trị, định hướng Công ty phát triển 
dài hạn, giảm thiểu tác động chu kỳ lên kết quả kinh doanh của 
Công ty;

Tranh thủ cơ hội, dư địa tiềm tàng giúp Công ty phát triển về quy 
mô vốn, tăng về doanh thu;

Điều tra, nghiên cứu để cải tiến sản phẩm, phương thức quảng 
bá cho phù hợp thị hiếu tại các thị trường tiềm năng.
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A8. CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU
Rủi ro kinh tế

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất 
kể từ năm 2018 trở về đây; Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 
11,2% so với năm trước và bằng 33,5% GDP. 
Trong đó, ngành xây dựng duy trì được mức tăng trưởng 
khá với tốc độ 9,16%, đóng góp 0,65 điểm phần trăm 
vào mức tăng chung toàn khu vực. 
Nền kinh tế - xã hội năm 2019 được nhận định sẽ bước 
vào bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm 
ẩn những yếu tố khó lường do căng thẳng thương mai 
giữa các nước lớn và xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo 
hộ mậu dịch. 
Đặc thù của ngành xây dựng là chu kỳ ngắn, chịu ảnh 
hưởng của thị trường bất động sản; mang tính mùa vụ, 
hoạt động tập trung vào nửa cuối năm. 

Theo đánh giá của FPTS, ngành xây dựng đang bước qua 
khỏi quá trình tăng trưởng sau Đổi mới và bước vào giai 
đoạn tái cấu trúc. 
Mặt khác, hoạt động xuất khẩu của công ty được hưởng 
lợi nhiều khi đồng VNĐ liên tục mất giá trước USD do 
căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cùng động 
thái tăng lãi suất của FED. 
Ngành xuất khẩu của Việt Nam được các chuyên gia kinh 
tế cho rằng sẽ hưởng nhiều lợi ích trong năm 2019 nhờ 
các biến động kinh tế gần đây, tuy nhiên, việc các ngân 
hàng tăng lãi suất cho vay vẫn sẽ là một rủi ro tiềm tàng 
ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của công ty.

Rủi ro luật pháp

Tại Việt Nam, ngành xây dựng và xuất nhập khẩu đều 
là những ngành chịu ảnh hưởng nhiều bởi các quy định 
và luật pháp được ban hành do vốn đầu tư lớn cho các 
dự án Xây dựng cùng sự khắt khe trong việc quản lý chất 
lượng sản phẩm xuất khẩu không chỉ của Việt Nam mà 
còn của các quốc gia đối tác. 

Trong năm 2018 vừa rồi, nhiều nội dung của Bộ Luật Xây 
dựng năm 2014 đã được cụ thể hóa, cùng đó là một số 
thay đổi trong quy định về xác định nguồn gốc xuất xứ, 
thủ tục hải quan của hàng hóa xuật nhập khẩu. 
Trong dài hạn, những quy định này sẽ có tác động đáng 
kể lên hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lợi 
nhuận của Công ty.

A8. CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU
Rủi ro nguồn nhân lực

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động đều phải đối 
mặt với tình trạng khan hiếm, cũng như chất lượng lao 
động chưa cao. Nhân công chỉ chiếm 15% tổng chi phí 
nhưng là thành phần quyết định chất lượng và tiến độ thi 
công. Ngành xây dựng thâm dụng lao động do tất cả các 
công đoạn thi công đều cần con người thực hiện và giám 
sát. Tuy nhiên, phần lớn là lao động phổ thông, chưa qua 
đào tạo chuyên nghiệp. 

Rủi ro nguồn nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu đầu vào của Công ty là vật liệu xây dựng 
như sắt, thép, xi măng, cát đá... Chi phí vật liệu xây dựng 
là chi phí đầu vào chính chiếm 45% tổng chi phí. Do đó, 
biến động giá cả nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng lớn tới 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 
Nhìn chung số lượng nhà cung cấp vật liệu xây dựng tại 
Việt Nam tương đối lớn, không có sự khác biệt đáng kể 
về chất lượng sản phẩm cung cấp. Do đó, chi phí khi thay 
đổi nhà cung cấp nhỏ. 
Công ty thực hiện chính sách thanh toán hợp lý với nhà 
cung cấp, đảm bảo không quá hạn hợp đồng. Để đảm 
bảo nguồn cung cấp ổn định, Công ty tiến hành phương 
án đặt kho tại các công trường giao trực tiếp cho ban 
quản lý tại địa bàn nơi hoạt động thi công diễn ra.

Rủi ro biến động giá trên thị trường 
chứng khoán

Khi cổ phiếu Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng 
khoán, giá chứng khoán của Công ty chịu ảnh hưởng 
rất lớn từ biến động chung của thị trường, những thay 
đổi trong chính sách điều hành của các cơ quan quản lý 
như Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở 
giao dịch,... đồng thời phụ thuộc nhiều vào kết quả sản 
xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thực hiện công 
bố thông tin, tình hình cung cầu của thị trường đối với cổ 
phiếu của Công ty. 
Cổ phiếu của Công ty có khả năng biến động lớn, ảnh 
hưởng đến uy tín hoạt động kinh doanh của Công ty. Để 
hạn chế rủi ro này, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu, cập 
nhật và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan, công bố 
thông tin đầy đủ đến các cổ đông, nhà đầu tư giúp nhà 
đầu tư tiếp cận được những thông tin của Công ty một 
cách chính xác và hiệu quả.

Rủi ro cạnh tranh

Ngành xây dựng không có sản phẩm thay thế khác biệt 
nhiều, rào cản ra nhập tương đối lớn do nhu cầu huy 
động vốn cao và trình độ yêu cầu đáng kể. Tuy nhiên, rủi 
ro lớn nhất đối với Công ty tới từ sức mạnh của khách 
hàng. Khách hàng trong lĩnh vực này thường có trình độ 
hiểu biết nhất định, theo các gói thầu kĩ lưỡng từ đầu tới 
cuối nên các doanh nghiệp xây dựng buộc phải áp mức 
giá thầu cạnh tranh. Hơn nữa, số lượng nhà thầu nhỏ lẻ 
tại Việt Nam tương đối nhiều nên rủi ro tới từ cạnh tranh 
vẫn hiện hữu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn,... là 
những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại 
cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của 
Công ty. Những rủi ro này khó dự báo trước nên Công ty 
luôn đảm bảo an toàn tối đa trong hoạt động kinh doanh 
sản xuất, đề phòng từ trước
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B. TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

B1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018
B2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư
B3. Tình hình tài chính
B4. Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
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B1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 2018
Tình hình chung ngành Xây dựng

Nhìn chung, theo báo cáo năm 2018 của Tổng cục thống 
kê, ngành Xây dựng vẫn giữ được mức tăng trưởng xét 
theo đóng góp vào GDP đạt mức khá với 8,79%. Lý giải 
cho tốc độ tương đối cao và ổn định này qua vài năm gần 
đây là một vài nguyên nhân chủ yếu: 
(1) Tiềm năng lớn từ giai đoạn dân số vàng, xu hướng 
đô thị hóa và sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp 
trung lưu; 
(2) Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong khoảng 20 năm 
vừa qua đạt mức tương đối cao, ổn định; 
(3) Cải thiện trong hệ thống pháp lý và chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp. 

Tuy vậy, theo báo cáo của FPTS, ngành Xây dựng được dự 
báo sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm lại trong năm 2019, 
chủ yếu là do mảng xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ gặp nhiều 
thách thức do thâm hụt ngân sách công, thiếu nguồn chi. 
Mặt khác, giá nguyên vật liệu và lương cho nhân công 
được dự báo ổn định, có xu hướng giảm nhẹ trong tương 
lai gần sẽ là động lực cải thiện lợi nhuận ngành.
Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 
có khả năng sẽ gặp một số thách thức đi kèm theo chu kì 
của ngành Xây dựng.

B1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 2018
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

Chỉ tiêu
Thực hiện (Tỷ đồng)

Kế hoạch 2018 
(Tỷ đồng)

TH 2018/ 
KH 2018

TH 2018/ 
TH 2017

Năm 2017 Năm 2018

Tổng doanh thu 192,97 200,85 250 80,34% 104,08%

Tổng chi phí 187,97 194,27 240,5 80,78% 103,35%

Lợi nhuận trước 
thuế 5,00 6,58 9,5 69,22% 131,40%

Lợi nhuận sau thuế 3,90 5,26 7,6 69,21% 134,93%

Hệ số nợ phải trả/ 
VCSH 1,61 1,16 1,8 64,19% 71,63%

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch 
về doanh thu và 80% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế. Mặc 
dù Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt và có 
nhiều cải tiến trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, 
tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty vẫn gặp phải áp lực lớn 
từ việc thủ tục xin cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng 
đất của dự án chưa hoàn thiện, khiến doanh thu từ bất 
động sản năm 2018 chưa thực hiện được.
Mặt khác, Tổng doanh thu của Công ty vẫn trong xu 
hướng tăng trưởng ; đặc biệt, Lợi nhuận sau thuế đạt 
được mức tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng 
35% so với năm 2017; thể hiện quyết tâm của Ban Lãnh 
đạo trong việc đem lại lợi ích lâu dài bền vững cho cổ 
đông của Công ty. 

Đồng thời cho thấy Công ty đã thực hiện tốt các công tác 
quản lý chi phí; đảm bảo tốc độ tăng doanh thu nhanh 
hơn tốc độ tăng chi phí. 
Mảng khai thác xuất khẩu của Công ty đã có một năm 
hoạt động thành công vượt mức mong đợi, khi tăng 
trưởng tới gần 70%, đóng góp 68% vào tổng doanh thu 
do việc tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường đã đem lại 
kết quả tích cực. Công ty cũng đã thực hiện các biện pháp 
để quản lý chi phí tốt hơn để đảm bảo lợi nhuận tăng. 
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B2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

STT THÔNG TIN DỰ ÁN CHI TIẾT

1 Tên dự án đăng ký Dự án Khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh

2 Chủ đầu tư CTCP Xây dựng 1369

3 Hình thức đầu tư Đầu tư trực tiếp

4 Thời gian xây dựng dự kiến 2019

5 Mục đích của Dự án Xây dựng khu dân cư phục vụ người dân 

6 Sản phẩm và thị trường đầu ra Đất nền dự án

7 Quy mô của Dự án

 Vị trí, diện tích xây dựng Dự án Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 Diện tích Hơn 85.000m2, trong đó 373 lô đất ở, trong đó 201 là lô quy 
hoạch và nhiều khu đất hạ tầng kỹ thuật khác

 Tổng mức đầu tư Hơn 200 tỷ đồng

8 Khả năng huy động vốn để triển khai dự án Hiện Công ty đang trình UBCK phê duyệt phương án phát hành 
cho cổ động hiện hữu để huy động vốn thực hiện cho dự án.

B3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 2018/2017

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 141,29 229,08 62,14%

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 180,18 199,26 10,59%

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh Tỷ đồng 4,77 5,76 20,91%

4 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính Tỷ đồng -1,52 -4,06 166,32%

5 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,24 0,81 242,00%

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,00 6,58 31,40%

7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,90 5,21 33,58%
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B3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  2018

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,52 1,20 0,78

 - Hệ số thanh toán nhanh lần 0,52 0,67 0,33

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 - Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0,56 0,62 0,54

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 1,30 1,61 1,16

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 - Vòng quay hàng tồn kho lần 1,83 3,23 3,67

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản lần 1,19 1,28 0,87

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần % 1,49% 2,16% 2,61%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH 
(ROE) % 4,08% 7,21% 4,90%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS 
(ROA) % 1,78% 2,76% 2,27%

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ 
Doanh thu thuần % 1,97% 2,65% 2,89%

B3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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B4. CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CHỦ SỞ HỮU
Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 50.000.000.000 đồng, lên tổng 
cộng 100.000.000.000 đồng nhằm huy động vốn đầu tư cho dự án Cả Đông Côi. Việc tăng vốn gần đây cùng với việc dự 
án đầu tư chưa bắt đầu có nguồn thu sẽ có tác động xấu lên một vài chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời 
của Công ty. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty dự đoán rằng tác động này mang tính chu kì, ngắn hạn, và các chỉ số trên sẽ 
được cải thiện trong tương lai gần.

Cổ phần
Tính đến hết ngày 31/12/2018, Công ty Cổ 
phần Xây dựng 1369 đã phát hành 10.000.000 
cổ phiếu. Trong đó:
- Số cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phiếu 
(Mười triệu cổ phiếu)
- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Số cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ 
phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng
- Tổng giá trị cổ phiếu niêmyết (theo mệnh giá): 
100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Cơ cấu cổ đông 

STT Đối tượng Số cổ phần Số lượng 
cổ đông

Tỷ lệ sở 
hữu(%)

1 Cổ đông trong nước 10.000.000 100,00%

- Tổ chức  -   0 0,00%

- Cá nhân  10.000.000 100,00%

2 Cổ đông nước ngoài  -    -    -   

- Tổ chức  -    -    -   

- Cá nhân  -    -    -   

Tổng cộng 0 100,00%

Nguồn: Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán nhận cổ 
bằng tiền do TTLKCK cung cấp ngày)

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kể từ khi thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã trải qua 06 đợt tăng vốn 
điều lệ, cụ thể như sau:

Năm Vốn điều lệ (tỷ đồng) Nội dung tăng vốn

2003 3.500.000.000 Thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh lần đầu số 0800282385 cấp ngày 15/08/2003.

2007 9.500.000.000 Phát hành tăng vốn lên 9,5 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu

2010 20.000.000.000 Phát hành tăng vốn lên 20 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu

2016 50.000.000.000 Phát hành tăng vốn lên 50 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu

2018 100.000.000.000 Phát hành tăng vốn lên 100 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu

B4. CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CHỦ SỞ HỮU

Cổ đông lớn

Tên tổ chức/ cá nhân Số CMND/ Hộ chiếu/ 
ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ phần Tỷ lệ/ VĐL

Lê Minh Tân 141479076
38 Dã Tượng, phường 
Lê Thanh Nghị, TP. Hải 
Dương

3.100.000 31,00%

Đào Thị Đầm 140133148 Thị trấn Phú Thứ, Kinh 
Môn, Hải Dương 1.050.000 10,50 %

Lê Anh Luân 141618647 Khu 2, TT Phú Thứ, 
Kinh Môn, Hải Dương 475.000 4,75%

Cổ phiếu C69
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C. BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

C1. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc
C2. Tình hình tài chính
C3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
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C1. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiếp 
tục phát huy các thế mạnh sẵn có của mình đồng thời 
nghiên cứu, mở rộng thị trường nhằm phát huy tối ưu hóa 
hiệu quả sản xuất và điều hành. Hiện tại, các mảng kinh 
doanh chính của Công ty bao gồm: 
(i) Hoạt động kiến trúc, nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế 
thi công các lĩnh vực có liên quan
(ii) Khai thác, xuất khẩu đá xây dựng; kinh doanh vật liệu 
xây dựng
(iii) Cung cấp dịch vụ (vận chuyển, cho thuê xe vận 
chuyển,…)
Nhằm nắm bắt thời cơ kinh tế và phát huy những giá trị 
nội tại của Công ty, Ban Lãnh đạo đã thống nhất kế hoạch 
đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh, xuất khẩu vật liệu 
xây dựng, đồng thời duy trì sản xuất hoạt động khác ở 
mức ổn định.

Đến 31/12/2018 các kết quả chính của hoạt động kinh 
doanh của Công ty như sau:
- Doanh thu bán hàng: 199.289.613.789 đồng (so với 
năm 2017 là: 180.183.584.722 đồng) tăng 10,60%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ là: 24.057.259.382 
đồng (so với năm 2017 là: 16.512.656.321
đồng) tăng 45,69%;
- Chi phí bán hàng là: 5.417.331.336 đồng (so với năm 
2017 là 2.324.045.605 đồng) tăng 133,10%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 8.816.910.732 đồng 
(so với năm 2017 là 7.897.695.547 đồng), tăng 11,64%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 5.207.501.847 đồng (so với năm 
2017 là: 3.898.290.603 đồng) tăng 33,58%.

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm là khá tốt. 
Công ty đã gần hoàn thành kế hoạch được đề ra; do-
anh thu năm 2018 đạt 200,82 tỷ; đạt 91,28% kế hoạch 
đề ra; trong khi đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt mức 
kế hoạch đề ra, đạt 5,21 tỷ, tương ứng với 108,49% kế 
hoạch. Dự kiến trong năm 2019, Công ty sẽ cải thiện và 
đạt được những thành quả đáng khích lệ hơn nữa.

Đánh giá chung

Về công tác tài chính -  kế toán

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo 
tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công 
tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công 
bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông; 
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu 
quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực 
hiện dự án;
- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các 
công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn 
vốn.

Về công tác quản lý cổ đông

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong 
toàn Công ty;
- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ 
đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo 
quy định của pháp luật. 

C1. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2016 Tỷ trọng Năm 

2017 Tỷ trọng Năm 
2018 Tỷ trọng 2018/2017

1

Doanh thu 
bán hàng 
hóa, thành 
phẩm

Tỷ VNĐ 45,93 32,14% 83,71 46,46% 132,45 66,46% 58,22%

2
Doanh thu 
cung cấp 
dịch vụ

Tỷ VNĐ 33,46 23,42% 2,16 1,20% 1,28 0,64% -40,74%

3
Doanh thu 
công trình 
xây dựng

Tỷ VNĐ 63,50 44,44% 94,31 52,34% 65,56 32,90% -30,48%

Doanh thu bán 
hàng và cung 
cấp dịch vụ

Tỷ VNĐ 142,89  180,18  199,29  10,61%

Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận

66,46%0,64%

32,90%

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
năm 2018

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu công trình xây dựng

46,46%

1,20%

52,34%

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
năm 2017

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu công trình xây dựng

Những thay đổi trong thành viên Ban giám đốc năm 2018

- Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Mến là Phó giám đốc ngày 02/05/2018;
- Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy là Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng ngày 15/09/2018.
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C1. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2016 Tỷ trọng Năm 

2017 Tỷ trọng Năm 
2018 Tỷ trọng 2018/2017

1 Giá vốn 
bán hàng Tỷ VNĐ 40,27 31,65% 75,39 46,06% 117,58 67,11% 55,96%

2
Giá vốn 
cung cấp 
dịch vụ

Tỷ VNĐ 29,03 22,82% 1,82 1,11% 0,77 0,44% -57,69%

3
Giá vốn 
công trình 
xây dựng

Tỷ VNĐ 57,94 45,54% 86,46 52,83% 56,85 32,45% -34,25%

Tổng Tỷ VNĐ 127,24 163,67 175,20 7,04%

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 Tỷ trọng TH 2017 Tỷ trọng TH 2018 Tỷ trọng 2018/2017

1
Lãi gộp bán 
hàng hóa, 
thành phẩm

Tỷ VNĐ 5,66 36,17% 8,32 50,39% 14,87 61,73% 78,73%

2 Lãi gộp cung 
cấp dịch vụ Tỷ VNĐ 4,43 28,31% 0,34 2,06% 0,51 2,12% 50,00%

3
Lãi gộp công 
trình xây 
dựng

Tỷ VNĐ 5,56 35,53% 7,85 47,55% 8,71 36,16% 10,96%

Tổng Tỷ VNĐ 15,65 16,51 24,09 45,91%

C2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tính đến thời điểm cuối năm 2018, giá trị tổng tài sản của 
Công ty đạt 229.027.654.380 đồng, tăng 62,1% so với 
năm 2017, và tăng với tốc độ trung bình khoảng 38,3% 
so với thời điểm cuối năm 2015 do Công ty liên tục tăng 
vốn, mở rộng quy mô sản xuất qua vài năm gần đây. Cơ 
cấu tài sản có xu hướng thay đổi trong năm 2018; tài sản 
dài hạn tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài 
sản. Đặc biệt trong năm 2018, tỷ trọng tài sản dài hạn lên 
đến 60%; tăng khoảng 30% so với năm 2017.
Trong đó, tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng lớn trong 
tài sản dài hạn. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tài sản 
dài hạn tăng nhanh là sự tăng thêm của tài sản dở dang 
dài hạn. Cụ thể, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài 
hạn năm 2018 là 91 tỷ đồng, chiếm 69% tỷ trọng tài sản 
dài hạn. Ngoài ra, hàng tồn kho luôn chiếm cơ cấu lớn 
nhất trong tài sản ngắn hạn và có xu hướng tăng, nguyên 
nhân chủ yếu từ các dự án đang đầu tư của Công ty. 

Theo tính toán của Ban Lãnh đạo Công ty, tổng tài sản 
của Công ty sẽ tiếp tục xu hướng tăng này trong tương 
lai gần theo kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty, 
đồng thời cơ cấu tài sản sẽ trở về quỹ đạo tương đối ổn 
định sau khi các dự án đầu tư bắt đầu được đưa vào giai 
đoạn khai thác. 
Thực hiện theo phương án đã được thông qua bởi Đại hội 
đồng cổ đông, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều 
lệ bằng việc phát hành bổ sung cổ phiếu niêm yết. Sau khi 
thực hiện tăng vốn, vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng từ 
50.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng. Sắp 
tới, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện việc tăng vốn này 
để đạt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Trong cơ cấu nguồn vốn, tỷ trọng nợ phải trả vẫn chiếm 
phần lớn nguồn vốn. Tuy nhiên, cơ cấu có sự thay đổi 
trong năm 2018, khi tăng tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu 
và giảm tỷ trọng nợ. Việc tăng cường sử dụng vốn tự có 
sẽ giúp cho công ty đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân là công 
ty huy động vốn chủ sở hữu thông qua phương án phát 
hành cổ phiếu riêng lẻ.

61,73%
2,12%

36,16%

Cơ cấu lãi gộp năm 2018

Lãi gộp bán hàng hóa, thành phẩm

Lãi gộp cung cấp dịch vụ

Lãi gộp công trình xây dựng

50,39%

2,06%

47,55%

Cơ cấu lãi gộp năm 2017

Lãi gộp bán hàng hóa, thành phẩm

Lãi gộp cung cấp dịch vụ

Lãi gộp công trình xây dựng

0%

20%
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80%
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Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

73,70% 69,65%
40,12%

26,30% 30,35%
59,88%

Cơ cấu tài sản 

Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn Tỷ trọng Tài sản dài hạn

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

56,44% 61,73% 53,61%

43,56% 38,27% 46,39%

Cơ cấu nguồn vốn 

Tỷ trọng Nợ phải trả Tỷ trọng Nguồn vốn Chủ sở hữu
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Cơ cấu tài sản ngắn hạn

Các Tài sản ngắn hạn khác

Hàng tồn kho

Các khoản phải thu ngắn hạn

Tiền và các khoản tương đương tiền
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Cơ cấu tài sản dài hạn

1. Các khoản phải thu dài hạn 2. Tài sản cố định

3.  Tài sản dở dang dài hạn 4. Tài sản dài hạn khác
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C3. KẾ HOẠCH KINH DOANH 
NĂM 2019
Thuận lợi trong năm 2018:

- Thị trường: Ngành xây dựng vẫn được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng lớn trong thời 
gian tới bởi sự ảnh hưởng tích cực của những yếu tố thúc đẩu nhu cầu xây dựng. Xu hướng 
đô thị hóa và tăng trưởng tầng lớp trung lưu tạo ra nhu cầu bền vững. Việt Nam được đánh 
giá là có tỷ lệ đô thị hóa thấp so với khu vực nhưng lại có tốc độ đô thị hóa cao. 
- Tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhìn chung khá ổn định. Mặc dù trong 
tình trạng bất ổn của kinh tế thế giới, năm 2018, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng 
trưởng.
- Môi trường kinh doanh: Chủ trương tự do hóa, gỡ bỏ hạn chế đầu tư và cải cách thủ tục 
hành chính sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường kinh do-
anh và khuyến khích đầu tư.
- Nguồn lực sản xuất: Đội ngũ nhân sự lâu năm giàu kinh nghiệm chính là một thuận lợi mà 
công ty đã xây dựng được.
- Mảng kinh doanh xuất khẩu đá vôi được đánh giá sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn trong 
thời gian tới khi công ty tích cực tìm kiếm và ký kết hợp đồng xuất khẩu đá vôi. 

Khó khăn trong năm 2018:

- Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:
Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng chung của nền kinh 
tế toàn cầu với những bất ổn địa chính trị, chiến tranh 
thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. Do đó, 
sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi và phát triển của toàn 
nền kinh tế trong thời gian tới. 
Mối lo ngại về nguy cơ thăng trầm theo chu kỳ lặp lại 10 
năm với nguy cơ bong bóng có thể xảy ra, các ngân hàng 
siết cho vay tín dụng bất động sản. 
- Nguồn vốn đầu tư:
Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn 
để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng 
quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả kinh 
doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát 
triển giai đoạn tới.

Mục tiêu kinh doanh năm 2019:
- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu 
trong năm 2019 của Công ty là: Tiếp tục tái cấu trúc toàn 
bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai 
đầu tư các dự án chiến lược.
-Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện 
tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với 
diễn tiến của thị trường
- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử 
dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển 
của công ty.
- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho 
Công ty phát triển trong giai đoạn mới. Đa dạng loại hình 
đầu tư liên doanh liên kết, góp vốn liên doanh trong các 
dự án 
- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch thực hiện
Doanh thu Đồng 380
Lợi nhuận trước thuế Đồng 12.5
Lợi nhuận sau thuế Đồng 10
Tỷ lệ cổ tức dự kiến % 6

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung 
của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh do-
anh của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban Giám đốc 
điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh 
doanh năm 2018 với các giải pháp triển khai tích cực, 
cụ thể như sau:
- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát 
triển mạng lưới khách hàng mới
- Tăng cường quản trị công ty
Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, Công ty sẽ triển 
khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với 
các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại 
chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm 
mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, 
thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề ng-
hiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 
Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. 

Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện 
quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. 
Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng 
trong quy chế quản trị công ty bao gồm:
- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan 
đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm 
soát công ty có hiệu quả.
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D. BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

D1. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc
D2. Tình hình tài chính
D3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
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D1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
Năm 2018 là năm bước ngoặt của 1369 khi bắt đầu mở rộng quy mô vốn và triển khai thực hiện nhiều dự án bất động sản 
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua. Một số điểm đáng chú ý của năm bước ngoặt cụ thể như sau:
Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:
Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2018:
- Tổng doanh thu hợp nhất: 199.264.113.789 đồng, tăng trường 111.6% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 6.575.632.446 đồng, tăng trưởng 131.4%.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5.207.501.847 đồng, đạt 68.52% kế hoạch, tăng trưởng 133.58%. 
Trong các lĩnh vực cụ thể, Công ty Cổ phần 1369 đã đạt được những kết quả:

Lĩnh vực bất động sản: Năm 2018, Công ty cổ phần 
1369 đã triển khai đặt những bước tiến đầu tiên thuận lợi 
của mình trong lĩnh vực bất động sản. Dự án đầu tiên của 
1369 trong lĩnh vực này là dự án Thôn Cả - Đông Côi, thị 
trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Lĩnh vực xây dựng:  Năm 2018, Công ty Cổ phần Xây 
dựng 1369 đã từng bước nâng cao năng lực. Công ty 
đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình: 
Showroom Huyndai Thành Đông, nhà xưởng Huyndai 
Hải Dương, xử lý nước thải Hoành Bồ - Núi Rùa. Ngoài 
ra Công ty còn kết hợp với các đơn vị như Công ty CP 
Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội xây dựng cơ sở hạ tầng 
Khu đô thị mới – Trung tâm thương mại thị trấn Đinh Văn, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và công trình bến bãi, bốc 
xếp vật tư hàng hóa và kinh doanh với công ty TNHH 
Dịch vụ Yên Đức.

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu: Hoạt động khai thác và xuất 
khẩu sản phẩm đá các loại sang thị trường Ấn Độ, Sin-
gapore .... luôn đảm bảo khối lượng và cũng như nguồn 
cung xuất khẩu ổn định. Các đối tác nước ngoài đánh giá 
rất cao chất lượng đá công ty cung cấp, điều này khẳng 
định được uy tín và năng lực của công ty trên thị trường 
quốc tế. Đặc biệt trong năm 2018 công ty đã ký kết được 
một số các hợp đồng xuất khẩu giá trị lớn và lâu dài với 
các đối tác nước ngoài như Công ty Global của Singa-
pore, Công ty Cemcoa của Hồng Kông...

Về thương hiệu: Uy tín và vị thế của Công ty Cổ phần 1369 
tiếp tục được khẳng định và nâng cao trên thị trường xây 
dựng, xuất nhập khẩu, được cổ đông, khách hàng, đối 
tác tin tưởng, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan Nhà 
nước đánh giá cao. Bên cạnh đó, lĩnh vực bất động sản, 
1369 đang dần nâng cao thương hiệu của Công ty trên 
thị trường ở các tỉnh miền Bắc.

D2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT

STT  Họ và tên  Chức danh 
 Ngày bắt đầu là thành 
viên HĐQT (Nhiệm kỳ 

2015-2020) 

 Số buổi họp tham 
dự 

 Tỷ lệ tham dự 
họp 

1 Lê Minh Tân Chủ tịch HĐQT  15/08/2003                      15 100%

2 Phạm Thị Thế  TV HĐQT  15/08/2003                     15 100%

3 Đào Thị Đầm  TV HĐQT  16/06/2016                      15 100%

4 Lê Anh Luân  TV HĐQT  15/08/2003                      15 100%

5 Nguyễn Văn Miêng  TV HĐQT  16/06/2016                      15 100%

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc 
họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết 
thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động 
và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có các nội 
dung chính như sau:
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, phân phối lợi 
nhuận năm 2018;
- Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán 
cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc huy động vốn tiếp tục đầu tư vào  dự án 
thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc 
Ninh;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị.
Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công 
ty được ban hành phù hợp với Điều lệ, các quy định của 
Luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.
- HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ 
theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ 
chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã tiến hành 15 buổi họp và 
thông qua nhiều nội dung quan trọng; kịp thời đưa ra các 
Quyết định tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác 
quản lý, điều hành Công ty. 
- Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối 
với hoạt động giám sát, định hướng hoạt động của Công 
ty. 
- Giám sát và quản lý bộ máy tổ chức, điều hành tổ chức 
Công ty có hiệu quả, cẩn trọng, hợp lý và hoạt động đúng 
nguyên tắc quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty cũng như tuần thủ các quy định của pháp luật.
- Khắc phục thiếu sót, nhầm lẫn trong công tác công bố 
thông tin liên quan tới hoạt động tài chính của Công 
ty. Qua đó rút ra kinh nghiệm giúp Công ty hoạt động 
hiệu quả hơn, tránh gặp phải vướng mắc tương tự trong 
tương lai.

Hoạt động giám sát của HĐQT
Hàng ngày yêu cầu Phó Giám đốc điều hành báo cáo 
nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng yêu cầu Giám đốc và Kế toán trưởng báo 
cáo hiệu quả kinh doanh.
- Trong các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc cùng tham 
dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của HĐQT, 
đồng thời Ban Giám đốc báo cáo tình hình điều hành 
hoạt động kinh doanh.
Công tác quản trị, điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh
- Xây dựng biện pháp và chỉ đạo triển khai toàn diện các 
kế hoạch đề ra. Tổ chức các buổi họp định kỳ một cách 
đầy đủ để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt thông tin và gỡ bỏ các 
vướng mắc.
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng 
thành viên HĐQT một cách phù hợp, để mỗi cá nhân có 
thể phát huy hoạt động trên lĩnh vực thế mạnh của bản 
thân, tăng hiệu quả quản lý và tổ chức Công ty.
- Hàng tuần, HĐQT thường xuyên cử thành viên tham dự 
đầy đủ các buổi họp giao ban với trưởng bộ phận để 
nắm bắt kết quả xử lí công việc của từng phòng ban, cũng 
như để trực tiếp có ý kiến chỉ đạo hoạt động. Ngoài ra, 
HĐQT luôn cố gắng kịp thời giải quyết những vướng mắc 
phát sinh hàng ngày trong hoạt động quản lý điều hành 
của Ban Giám đốc Công ty theo đúng định hướng mà Đại 
hội đồng Cổ đông đã đề ra.
- Hàng quý, dựa trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 
kế hoạch kinh doanh quý trước, xác định nguyên nhân 
nhằm phát huy những điểm mạnh, đồng thời tháo gỡ, 
khắc phục vấn đề tồn đọng và đưa ra kế hoạch cho quý 
sau.
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, 
chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều 
hành, đầu tư, dịch vụ,… và các Quyết định về chỉ đạo 
thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư.
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D2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Nghị quyết của HĐQT

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 12.03/2018/C69/NQ-HĐQT 12/03/2018 Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

2 21.03/2018/C69/NQ-HĐQT 21/03/2018

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc vay 
vốn của Công ty để đầu tư Dự án khu dân cư 
thôn Cà Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh

3 08.05/2018/C69/NQ-HĐQT 08/05/2018 Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực 
hiện quyền trả cổ tức năm 2017

4 09.05.2018/C69/NQ-HĐQT 09/05/2018 Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu 
được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

5 17.05/2018/C69/NQ-HĐQT 17/05/2018

Về việc phương án chào bán, phương án sử 
dụng vốn, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào 
bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng 
được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào 
bán cổ phiếu riêng lẻ

6 31.05/2018/C69/NQ-HĐQT 31/05/2018
Về việc lựa chọn lại nhà đầu tư tham gia mua 
cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua trong đợt 
chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

7 406/2018/C69/NQ-HĐQT 04/06/2018 Về việc vay vốn đầu tư

8 20.06/2018/C69/NQ-HĐQT 20/06/2018 Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu 
được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

9 2806A/2018/C69/NQ-HĐQT 28/06/2018 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

10 1308/2018/C69/NQ-HĐQT 13/08/2018 Về việc lộ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 
2018

11 1708/2018/C69/NQ-HĐQT 17/08/2018 Về việc thay đổi thời gian nộp tiền mua cổ phiếu 
trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

12 2808/2018/C69/NQ-HĐQT 28/08/2018

Về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu 
riêng lẻ; sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; đăng ký 
lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam và niên yết bổ sung trên Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội

13 1209A/2018/C69/NQ-HĐQT 12/09/2018 Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc tài chính, Kế 
toán trưởng

14 1209/2018/C69/NQ-HĐQT 12/09/2018 Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách 
quản trị Công ty

15 0111.2018/C69/NQ-HĐQT 01/11/2018 Về việc thông qua ngày giao dịch chính thức cổ 
phiếu niêm yết bổ sung

D3. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Chức danh Số l ư ợng Mức thù lao tối đa
(đồng/người/năm) Số tháng làm việc/năm

I Hội đồng quản trị 5

1 Chủ tịch HĐQT 1 15.000.000 12

2 Ủy viên HĐQT 4 12.000.000 12

II Tổng cộng 8 91.000.000
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Những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2019

- Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục ổn định và phát triển, 
tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro do chiến tranh thương mại, 
….;
- Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam 
từ ngày 14/01/2019. Đây là hiệp định được đánh giá là 
tiến xa nhất và toàn diện nhất ở thời điểm hiện nay, thể 
hiện bước tiến mới của Việt Nam trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Hiệp định CPTPP và các hiệp định tự do 
khác sẽ tác động lớn tới nền kinh tế Việt Nam thông qua 
việc thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn công của Nhà nước, từ đó tạo cơ chế thuận lợi cho 
doanh nghiệp phát triển;

Kế hoạch năm 2019

Từ những yếu tố trên, với những kết quả đạt được trong 
năm 2018, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch 2019 như 
sau:
Tiếp tục triển khai, thực hiện chiến lược phát triển tổng thể 
Công ty đến năm 2020, chiến lược tài chính, ...

D4. PHƯƠNG HƯỚNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA 
HĐQT & NHIỆM VỤ, 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 
KINH DOANH NĂM 
2019

- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát 
triển Kinh tế Xã hội năm 2019, trong đó có mục tiêu tăng 
trưởng GDP là  6,6%-6,8%, đổi mới thể chế là đột phá 
quan trọng;
- Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương về chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 
và tầm nhìn đến 2045;
- Tín dụng Bất động sản bị điều tiết chặt chẽ;
- Thị trường Bất động sản 2019 được dự báo là ổn định, 
tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn các yếu tố rủi ro, cản trở bất 
động sản phát triển bền vững như chính sách pháp luật 
về BĐS

Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, dự kiến như 
sau:
+Tổng doanh thu: 380 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 12.5 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 10 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (dự kiến): 6%

Về lĩnh vực kinh doanh

- Lĩnh vực bất động sản: Ban lãnh đạo và các phòng ban 
phụ trách tiếp tục bám sát để trở thành đơn vị đầu tư, đấu 
thầu các dự án tại Hải Dương, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đăk 
Nông.
- Lĩnh vực xuất khẩu: Mục tiêu doanh thu mảng xuất khẩu 
của Công ty đặt ra là 120 tỷ đồng trong năm 2019, đến 
quý I đã hoàn thành > 50% mục tiêu đặt ra.

- Lĩnh vực xây dựng: Trở thành đơn vị thi công lớn của 
tỉnh Hải Dương. Với kế hoạch xây dựng Đại lý Vinfast tại 
Hải Dương, Dự án tòa nhà văn phòng tại Chí Linh, Hải 
Dương. Bên cạnh đó, công ty còn có kế hoạch ký kết hợp 
đồng xây dựng cho các đối tác trong và ngoài nước như 
tại Từ Sơn, Bắc Ninh hay Đài Loan, Trung Quốc mang lại 
Doanh thu 100-120 tỷ đồng cho 1369.

Về thương hiệu

Tiếp tục giữ vững, nâng cao vị thế và thương hiệu của 
Công ty trong các lĩnh vực.

Về công nghệ

Nghiên cứu về Công nghệ 4.0, áp dụng vào việc quản trị 
công ty, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, và đặc 
biệt là lĩnh vực kinh doanh, marketing.

Về quy mô

- Mở rộng quy mô, thành lập thêm Chi nhánh, hoàn thiện 
cơ cấu nhân sự cho Chi nhánh để tiếp nhận trở thành Đại 
lý của Vinfast tại Hải Dương.

- Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, đáp ứng nhu 
cầu vốn triển khai các Dự án trên nhiều lĩnh vực và tăng 
khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
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E. QUẢN TRỊ CÔNG TY E1. Hội đồng quản trị
E2. Ban kiểm soát
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E1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị
Hoạt động của Hội đồng quản trị
(Thông tin đã nêu ở phần D. Báo cáo của Hội đồng quản trị)

E2. BAN KIỂM SOÁT
Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm 
soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công 
việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban 
Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công 
ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và 
báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh của 
phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;

- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của 
công ty;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công 
ty, các bộ phận phòng ban;
Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được 
sự phối hợp và hỗ trợ tích cự của Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc cũng như các đơn vị chức năng trong việc thực 
hiện nhiệm vụ của Ban.
Năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay 
khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của công 
ty.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT  Họ và tên  Chức danh  Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS   Số buổi họp tham dự  Tỷ lệ tham dự 

họp 

1 Trần Xuân Bản  Trưởng BKS 01/2015                      2 100%

2 Phạm Thị Doan  Kiểm soát viên 01/2015                      2 100%

3 Cao Hà Linh  Kiểm soát viên 01/2015                      2 100%

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.

STT Thời gian Nội dung Tỷ lệ 

1 T3/2018 + Xem xét Báo cáo tài chính năm 2017
+ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT 3/3

2 T8/2018 + Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT 3/3

Đề xuất của Ban kiểm soát đối với HĐQT

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2018 Ban 
kiểm soát đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị 
như sau:
• Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để 
tăng tỷ suất lợi nhuận cho Công ty.

• Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, 
mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước 
nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, và có cơ hội tiếp 
xúc với nhiều dự án tốt.

Kết quả giám sát đối bới thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ, đột xuất, 
ban hành các Nghị quyết, Quyết định một cách kịp thời, 
hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát Ban Điều hành 
trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết 
định của HĐQT.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy 
chế hoạt động HĐQT, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông; thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty.
- Ban giám đốc gồm 05 người, trong đó 02 người là 
thành viên HĐQT, do đó thuận lợi trong việc nắm bắt chủ 
trương và chủ động thực hiện các Nghị quyết, Quyết định 
của HĐQT Công ty.
- Năm 2018, Ban giám đốc đã điều hành theo chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Triển khai thực 
hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như 
các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chủ động, tích cực 
trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động 
giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường 
xuyên chỉ đạo cán bộ công nhân viên Công ty tiết kiện 
tốt đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh 
của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm 
cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp 
với HĐQT và Ban Giám đốc để kiểm soát việc giám sát 
việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, kiểm tra tính 
hợp pháp, hợp lý.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, 
Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành. 
- Hoạt động của Ban kiểm soát luôn có sự hỗ trợ tích cực 
từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của 
Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt 
động kinh doanh của Công ty. Mối quan hệ phối hợp làm 
việc giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát là phù 
hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 
ty.
- Nhìn chung năm 2018 Ban kiểm soát được cung cấp 
đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản 
trị. Tuy nhiên trong năm 2018 sự liên lạc, trao đổi hoặc 
hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với các cổ đông 
vẫn chưa có gì đáng kể. 
- Để cải thiện vấn đề này Ban kiểm soát dự kiến từ năm 
2019 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua 
Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua 
Ban quan hệ cổ đông.
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E2. BAN KIỂM SOÁT
Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Công ty

 Trong năm 2018, Ban kiểm soát giám sát Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty hoạt động đúng các chế độ, chính 
sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018

Khoản mục Thực hiện 2018 (tỷ đồng)

Vốn điều lệ 100

Tổng doanh thu 199,26

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,58

Lợi nhuận sau thuế TNDN 5,21

 Tóm tắt tình hình tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

Chỉ tiêu Số tiền (tỷ đồng) Chỉ tiêu Số tiền (tỷ đồng)

I. Tài sản ngắn hạn 91,90 I. Nợ phải trả 122,80

1.Tiền và các khoản tương đương 1,18 1. Nợ ngăn hạn 117,97

2. Các khoản phải thu ngắn hạn 37,83 2. Nợ dài hạn 4,83

3. Hàng tồn kho 52,59 II. Vốn của sở hữu 106,28

4. Tài sản ngắn hạn khác 0,30 1. Vốn chủ sở hữu 100

II. Tài sản dài hạn 137,18 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,28

1. Phải thu dài hạn 1,18 3. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0

2. Tài sản cố định 37,83 Tổng nguồn vốn 229,08

3. Bất động sản đầu tư 52,59

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0

5. Tài sản dài hạn khác 0,49

Tổng tài sản 229,08

E2. BAN KIỂM SOÁT
Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chỉ tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật 
ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 
01 tháng 01 năm 2018 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao 
TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên 
quan.

Hoạt động khác của BKS

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức 
công tác kế  toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính
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E2. BAN KIỂM SOÁT
Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2019

Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát 2019

Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát 2019 sẽ tiến hành bầu bổ sung Trưởng 
Ban kiểm soát phù hợp với Luật Chứng khoán, và các Nghị định, thông 
tư theo quy định.

Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như 
sau:
- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản 
lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung 
thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, 
vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 2 lần/năm.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý 
trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám 
đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ 
đông thông qua;
- Tạo cổng thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và 
Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Năm hoạt động năm 2018, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã cơ 
bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao; thực hiện nghiêm 
túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, 
thu nhập và các quyền lợi khác cho người lao động; hoạt động tài 
chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát 
triển.
- Để tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm 
soát kiến nghị một số việc như sau:
+ Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường 
việc kiểm soát nội bộ của công ty;
+ Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi 
trong năm 2019 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế 
của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng 
đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
+ Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá 
ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, 
kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
+ Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự 
cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao 
hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
+ Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù 
hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
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F. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG F1. Những tác động liên quan đến môi trường & 
cộng đồng điạ phương
F2. Chính sách người lao động
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F1. Những tác động liên quan đến 
môi trường và cộng đồng điạ phương
Trong năm 2018, Ban kiểm soát giám sát Ban giám đốc 
và các phòng ban trong Công ty hoạt động đúng các chế 
độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Công ty.

Với các doanh nghiệp, ngoài cân nhắc tối đa hóa lợi 
nhuận, việc tìm ra một lối đi mới nhằm thực hiện tốt trách 
nhiệm xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong đó 
những cam kết bảo vệ môi trường hiệu quả đóng vai trò 
quan trọng giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị của mình, 
có được lòng tin của công chúng cũng như sự đồng thuận 
từ phía người dân và chính quyền các cấp. Trường hợp 
vi phạm của nhiều doanh nghiệp trong khoảng thời gian 
gần đây ở công tác xử lý chất thải trong quá trình sản xuất 
là bài học đắt giá về việc coi trọng lợi nhuận bất chấp hủy 
hoại môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 
và đời sống của người dân cư trú gần khu công nghiệp. 
Hàng loạt các hệ lụy đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu doanh 
nghiệp có ý thức sớm hơn trong việc đề cao trách nhiệm 
với môi trường và cộng đồng địa phương ngay khi bắt tay 
vào việc xây dựng tổ hợp sản xuất. Ý thức được điều đó, 
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 luôn đề cao trách nhiệm 
với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương trong 
tiến trình phát triển của mình.

Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt 
động trong ngành Xây dựng, xuất khẩu Vật liệu xây dựng, 
ngoài việc cân nhắc tối đa hóa lợi nhuận, việc tìm ra một 
hướng đi mới nhằm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội có ý 
nghĩa then chốt. Những cam kết bảo vệ môi trường, cam 
kết với cộng đồng và người lao động không phải là những 
lời hứa suông, mà chính là giá trị của doanh nghiệp; là 
lòng tin, sự đồng thuận từ phía người dân và chính quyền 
các cấp; là sự đảm bảo về môi trường, cơ hội cho các thế 
hệ tương lai. 

Trong khoảng vài năm gần đây, các trường hợp vi phạm 
của nhiều doanh nghiệp trong khâu xử lý chất thải trong 
quá trình sản xuất là bài học đắt giá về việc coi trọng lợi 
nhuận bất chấp môi trường bị hủy hoại, bất chấp sức 
khỏe và tính mạng của cộng đồng gần khu công nghiệp. 
Một số quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với hậu 
quả để lại sau thời kì phát triển “nóng”. Hàng loạt các hệ 
lụy đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu như doanh nghiệp có 
ý thức ngăn chặn sớm hơn trong việc đề cao trách nhiệm 
đối với môi trường, cộng đồng và xã hội. Ý thức được 
điều đó, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 luôn đặt trách 
nhiệm này lên hàng đầu trong định hướng phát triển của 
mình.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, song song với việc 
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả 
và thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa danh 
mục sản phẩm, các vấn đề về môi trường, xã hội và cộng 
đồng là một trong những ưu tiên được đặt lên hàng đầu. 
Xét về đặc thù ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh do-
anh của Công ty có khả năng gây ảnh hưởng tới sinh 
hoạt của người dân cũng như môi trường xung quanh, 
bởi vậy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn cam kết bảo vệ môi 
trường đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động liên 
quan tới gìn giữ, giải quyết các vấn đề liên quan. Hiện 
tại, Công ty đang triển khai, áp dụng công nghệ tiên tiến 
hàng đầu trong việc thi công và khai thác, nhằm sử dụng 
nguyên liệu đầu vào một cách hiệu quả nhất, hạn chế tối 
đa chất thải, khói bụi kèm theo tiến trình thi công.

Chúng tôi tin rằng, để có thể đạt được mục tiêu này, phát 
triển bền vững cần được xem là nền tảng hành động của 
toàn doanh nghiệp, phải được gắn liên với các kế hoạch 
và quyết định của Ban Lãnh đạo. Phương châm này, trên 
thực tế đã được phản ảnh qua quá trình xây dựng, ban 
hành, cũng như tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định 
trong tất cả các lĩnh vực vận hành của Công ty. Trong đó, 
doanh nghiệp thường xuyên nghiên cứu, vận dụng, đổi 
mới thiết bị, công nghệ, quy trình sản xuất, đặc biệt là xử 
lí chất thải nhằm tối ưu hóa hoạt động bảo vệ môi trường.
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F2. Chính sách người lao động

Một khía cạnh khác đóng góp phần không nhỏ vào định 
hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp chính là 
công tác bố trí và đào tạo nhân sự. Công ty đặc biệt 
quan tâm tới việc bổ sung kiến thức định kỳ cho đội ngũ 
cán bộ công nhân viên, đồng thời với việc chú ý xây 
dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận. Ngoài ra, Công ty đang 
tăng cường hoạt động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ 
Công ty.

Có thể nhận xét một cách khách quan rằng công tác bảo 
vệ môi trường đã được Công ty thực hiện tốt trong năm 
2018 vừa qua, không để lại bất kỳ sự cố nào về môi 
trường cũng như không ghi nhận bất cứ vi phạm nào 
trong các đợt thanh tra kiểm tra các cấp. Chúng tôi cam 
kết giữ vững thành tích này trong năm 2019 và phấn 
đấu thực hiện tốt hơn nữa trên tất cả mọi khía cạnh liên 
quan.

Chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động

Đề xuất, tập huấn, thi hành các giải pháp khả thi đảm 
bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy theo đúng quy 
định của pháp luật.
Hàng tháng, doanh nghiệp tổ chức đoàn kiểm tra, thẩm 
định công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh của đơn vị trực 
thuộc. 
Tại khu vực thi công, Công ty đảm bảo cấp phát đầy 
đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho tất cả nhân sự 
đang hoạt động.
Thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ công 
nhân viên Công ty nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, nâng 
cao ý thức về an toàn lao động.
Sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, giảm thiểu tối đa 
lượng chất thải, khí thải, khói bụi ra môi trường xung 
quanh.

Chế độ làm việc:

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ ngày, 6  
ngày/  tuần, nghỉ trưa 2h. Thực hiện nghỉ vào ngày chủ 
nhật . Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất , kinh doanh thì 
nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công 
ty có  những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng 
cho người lao động. Bộ phận gián tiếp làm theo giờ hành 
chính, bộ phận trực tiếp được bố trí làm theo ca.

Điều kiện làm việc : Văn phòng làm việc, nhà xưởng được 
thiết kế khang trang, thoáng mát. Lực lượng lao động trực 
tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao 
động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động 
được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách lương, thương, phúc lợi

Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp 
công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương 
và điều kiện kinh doanh của Công ty và hàng tháng được 
chi trả một lần vào thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng 
tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy 
định của Nhà nước hiện hành.

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong 
Công ty gia  tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất 
lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty 
đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, 
khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều 
đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến 
làm tăng hiệu quả công việc. 

F2. CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc 
tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng  kiến cải tiến về 
kỹ thuật,  về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm 
được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh do-
anh, chống lãng phí. Hình thức khen thưởng cũng rất đa 
dạng, bên cạnh thưởng bằng tiền mặt, hiện vật, Công ty 
còn tổ chức khen thưởng bằng những chuyến du lịch nước 
ngoài khi có điều kiện, khen thưởng bằng cổ phiếu thưởng 
của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích 
đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hai đến hình ảnh 
và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
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F. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
ĐÃ KIỂM TOÁN 2018

G1. Ý kiến của đơn vị kiểm toán
G2. Bảng cân đối kế toán
G3. Báo cáo kết quả kinh doanh
G4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
G5. Thuyết minh báo cáo tài chính
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