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Chú thích:

Một số tư liệu trong hồ sơ này được lấy từ các nguồn trên internet. Xin vui lòng liên hệ 
với chúng tôi qua địa chỉ email info@VINACONEX.com.vn nếu bạn muốn trao đổi thông 
tin về các tư liệu sử dụng trong hồ sơ này.

Hình ảnh trang bìa: Dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort mà VINACONEX vừa ký hợp 
đồng thi công đầu năm 2019

Biên soạn bởi Tiểu ban Thư ký - Tổng hợp
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THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Kính thưa Quý vị Cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) xin được gửi 
lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất tới tất cả Quý vị.

Cùng với sự phát triển của đất nước, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng 
thành, VINACONEX tự hào khi tên tuổi của mình luôn được gắn với những sản phẩm 
có chất lượng cao và hoàn hảo nhất. Từ khi thành lập, VINACONEX đã xác định mục 
tiêu của mình là “Không ngừng mở rộng, không ngừng vươn xa” để trở thành một tập 
đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam.

Trên chặng đường phát triển, văn hóa doanh nghiệp là phần không thể tách rời. Chúng 
tôi luôn cam kết đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu, đồng thời nỗ lực mang đến cho 
thị trường những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Người Vinaconex luôn ý 
thức rõ trách nhiệm xã hội, xây lên giá trị của một cộng đồng văn minh và dựng những 
ước mơ về môi trường sống lý tưởng, nhân văn, đề cao giá trị con người.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý vị đã luôn tin tưởng, ủng 
hộ và đồng hành cùng VINACONEX trong suốt những năm qua. Đồng thời, chúng tôi 
xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, đối tác, Ban Điều hành và toàn thể đội ngũ 
cán bộ, công nhân viên đã luôn sát cánh cùng chúng tôi trong công cuộc xây dựng 
VINACONEX ngày một phát triển. Đây sẽ là nguồn động lực lớn lao để Hội đồng quản 
trị nỗ lực hơn nữa, nhằm mục tiêu đưa VINACONEX vươn lên top 3 của ngành xây 
dựng Việt Nam.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng 
tôi viết lên trang sử mới cho một VINACONEX chuyên nghiệp và phát triển
   
             Chủ tịch HĐQT
      

              
       ĐÀO NGỌC THANH
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG 
VIỆT NAM (VINACONEX)

Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT-EXPORT 
JOINT STOCK CORPORATION
Tên viết tắt: VINACONEX.,JSC

Mã cổ phiếu: VCG (niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0100105616 do Sở Kế hoạch đầu 
tư TP. Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 01/12/2006, đã thay đổi lần thứ 9 ngày
14/12/2018

Ngày thành lập: 27 - 09 -1988

Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng
Vốn chủ sở hữu: 7.999.465.964.379 đồng (tại ngày 31/12/2018)

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, 
TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 62849234
Fax: (84-24) 62849208
Email: info@VINACONEX.com.vn
Website: www.VINACONEX.com.vn

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: 320, Đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải 
Châu, Tp. Đà Nẵng
Văn phòng đại diện tại TP.HCM: 47 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Q1, TP 
Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHUNG SỨ MỆNH
Đối với lĩnh vực xây lắp: cung cấp dịch vụ xây lắp đối với các loại công trình dân 
dụng, công trình công nghiệp, công trình cơ sở hạ tầng với chất lượng tốt, áp 
dụng công nghệ tiên tiến và đảm bảo thời hạn bàn giao với giá thành hợp lý.

Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và hạ tầng cơ sở: cung cấp 
cho xã hội và khách hàng các sản phẩm đảm bảo: 
- Chất lượng cao
- Thân thiện với người sử dụng
- Thực hiện đúng cam kết
- Phù hợp với nhu cầu thị trường và xã hội
- Tối ưu hóa lợi ích của khách hàng

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
Kiên trì theo đuổi định hướng đã được Đại hội cổ đông các nhiệm kỳ trước thông 
qua, tiếp tục phát triển hai lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp và bất động sản.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, phát triển nguồn 
nhân lực, xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh, tạo thế và lực phát triển bền 
vững;

Nâng cao vị thế, hình ảnh VINACONEX ở thị trường trong nước và khu vực;
Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực 
hiện tốt trách nhiệm xã hội.
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BẤT ĐỘNG SẢN
Được phát triển từ năm 1995, đầu tư và phát 
triển bất động sản là một trong hai lĩnh vực kinh 
doanh truyền thống của VINACONEX. Đến nay 
VINACONEX đã triển khai hàng trăm dự án đầu 
tư quy mô lớn như khu đô thị mới, khu dân cư, 
trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khu 
công nghiệp và các khu đô thị khác trên toàn 
quốc.

LĨNH VỰC KHÁC
VINACONEX nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực 
đầu tư xây dựng và bất động sản mà còn ở nhiều 
lĩnh vực khác như sản xuất công nghiệp và vật 
liệu xây dựng, tư vấn thiết kế, xuất nhập khẩu và 
nhân lực, kinh doanh - dịch vụ, đầu tư tài chính, 
giáo dục. Các lĩnh vực này được điều hành trực 
tiếp bởi các công ty con của VINACONEX.

Chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn của VINACONEX nêu bật 2 lĩnh 
vực chính, bao gồm: Hoạt động xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản, 
sẽ là sức mạnh và thể hiện lợi thế cạnh tranh của VINACONEX. Ngoài ra, 
VINACONEX, cùng với các công ty con và liên doanh, tham gia vào các 
lĩnh vực kinh doanh đa dạng khác như sản xuất công nghiệp và vật liệu xây 
dựng, tư vấn thiết kế, xuất nhập khẩu và xuất khẩu lao động, thương mại và 
dịch vụ, đầu tư tài chính, giáo dục...

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây 
dựng, VINACONEX đã khẳng định được vị trí 
hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng Việt Nam, với 
nhiều dự án từ dân dụng đến công nghiệp và cơ 
sở hạ tầng  giúp cho Hà Nội nói riêng và Việt 
Nam nói chung ngày càng hiện đại và văn minh 
hơn, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

XÂY DỰNG

LĨNH VỰC KINH DOANH

Các công trình, dự án của Tổng công ty CP 
VINACONEX trải dài tại khắp mọi miền Tổ 
quốc. VINACONEX đang hướng việc mở rộng 
thị trường ra nước ngoài trong thời gian tới.

MIỀN BẮC | Hà Nội, Lào Cai, 
Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam,...

MIỀN NAM | TP.HCM, Bình Dương, 
Vũng Tàu, Cần Thơ...

MIỀN TRUNG | Đà Nẵng, Bình Định, 
Nha Trang, Cam Ranh,...
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2010
Vào tháng 11/2010,
VINACONEX đã phát
hành thành công cổ
phần và nâng vốn điều
lệ lên 3.000 tỷ đồng

1988
Vào ngày 27/09/1988, Công
ty dịch vụ và xây dựng nước
ngoài được thành lập để
quản lý hơn 13.000 cán bộ,
công nhân ngành xây dựng
làm việc ở các nước
Bungaria, Nga, Tiệp Khắc,
Liên Xô cũ, Iraq.

1991
Vào ngày 10/08/1991, Công 
ty dịch vụ và xây dựng nước 
ngoài chuyển đổi thành 
Tổng công ty Xuất nhập 
khẩu Xây dựng Việt Nam 
hoạt động trong lĩnh vực 
xây dựng và xuất khẩu lao 
động ra nước ngoài.

1999
VINACONEX chính thức
bước vào lĩnh vực đầu tư
kinh doanh bất động
sản bằng việc triển khai
đầu tư khu đô thị Trung
Hòa – Nhân Chính.

2006
Vào ngày
01/12/2006,
VINACONEX
chính thức
chuyển sang mô
hình Tổng công
ty cổ phần.

2008
Vào ngày
05/09/2008, cổ
phiếu của
VINACONEX (mã
giao dịch: VCG)
chính thức niêm yết
trên Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội
(HNX).

2017
Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ
2017 – 2022, Đại hội đồng cổ
đông đã thống nhất chiến lược
của VINACONEX tập trung vào 2
mảng chính là xây dựng và đầu
tư kinh doanh bất động sản,
thành lập 2 doanh nghiệp 100%
vốn trực thuộc là VINACONEX
Xây dựng và VINACONEX Đầu tư

2012
Vào tháng 03/2012,
VINACONEX đã phát
hành thành công cổ
phần và nâng vốn điều
lệ lên 4.417 tỷ đồng.

1988 1991 1999 2006 2008 2010 2012 2017 2018

2018
Vào tháng 12/2018, Tổng
công ty đầu tư và kinh doanh
vốn nhà nước (SCIC) và Tập
đoàn Công nghiệp Viễn
thông Quân đội (VIETTEL) đã
chuyển nhượng thành công
toàn bộ vốn sở hữu tại
VINACONEX cho Công ty An
Quý Hưng và Công ty BĐS
Cường Vũ. VINACONEX
chính thức trở thành doanh
nghiệp tư nhân.
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CÁC DẤU ẤN 2018

Khánh thành trụ sở Tòa án nhân dân 
cấp cao tại TPHCM do VINACONEX là 
nhà thầu xây lắp (Phó Thủ tướng Trương 
Hòa Bình, TGĐ Đỗ Trọng Quỳnh cắt 
băng khánh thành)

Tổ chức thành công các hoạt động văn 
hóa - thể thao, các hoạt động đoàn thể, 
thiện nguyện, về nguồn nhân kỷ niệm 
30 năm ngày thành lập Tổng công ty 
(27/9/1988 - 27/9/2018)

Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày 
thành lập Tổng công ty (27/9/1988 - 
27/9/2018) và đón nhận Huân chương 
lao động Hạng Ba của Nhà nước

SCIC và VIETTEL thoái vốn khỏi 
VINACONEX với mức giá “thành công 
vượt kỳ vọng”, thu về gần 9.400 tỉ 
đồng. VINACONEX chính thức trở 
thành doanh nghiệp cổ phần không 
còn vốn góp của Nhà nước

Thông xe các gói thầu thi công do 
VINACONEX thực hiện thuộc các dự 
án đường cao tốc  trên cả nước:
Gói thầu XL08 Dự án Cao tốc Hạ Long 
- Hải Phòng; 6 gói thầu Dự án Cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

22 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

11 ĐƠN VỊ LIÊN DANH 
LIÊN KẾT

8 ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ 
TÀI CHÍNH KHÁC

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Ban Đối ngoại
Pháp chế

Ban Đầu tư

Ban Xây dựng

Ban Phát triển
nhân lực

Ban Tài chính –
Kế hoạch

Văn phòng

•Phòng Phát triển thương hiệu
•Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông
•Phòng Pháp chế

•Phòng Quản lý dự án
•Phòng Phát triển dự án
•Phòng Kinh tế ĐT & kinh doanh BĐS

•Phòng Đấu thầu và QLDA
•Phòng Kinh tế - Kế hoạch
•Phòng Quản lý Thiết kế - Công nghệ
•Phòng ATLĐ

•Phòng Thi đua khen thưởng
•Phòng Chính sách
•Phòng Tổ chức cán bộ
•Phòng Tuyển dụng – Đào tạo

•Phòng Kế hoạch Ngân sách
•Phòng Kế toán
•Phòng Tài chính

•Phòng Công nghệ thông tin
•Phòng Hành chính Quản trị

Các Ban 
quản lý, 
Ban điều

hành dự án

Các đơn vị
hạch toán
phụ thuộc

Các văn
phòng đại

diện

Các công ty có vốn góp
chi phối của Tổng công

ty hoặc Công ty liên
doanh, liên kết

Các đơn vị góp vốn
khác

Ban
Kiểm soát

Ban Quản lý và
Giám sát Đầu tư

tài chính

Các đơn vị góp vốn
100%

1. VINACONEX CM
2. VINACONEX INVEST

TOÅNG COÂNG TY CP VINACONEX BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 201816 17



CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, 
LIÊN DANH LIÊN KẾT

TT Tên công ty, đơn vị góp vốn Địa chỉ Hoạt động chính Vốn thực góp các bên 
31/12/2018

Vốn góp của TCT 31/12/2018
Giá trị đầu tư của 

TCT Tỷ lệ % Vốn thực góp theo 
mệnh giá

A CÔNG TY CON 1,785,213,127,529 1,833,246,559,863 

1 Công ty TNHH VINACONEX CM Tòa nhà VINACONEX 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Xây dựng các công trình dân 
dụng,công nghiệp quy mô lớn 200,000,000,000 200,000,000,000 100.00% 200,000,000,000 

2 Công ty TNHH VINACONEX Invest Tòa nhà VINACONEX 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Đầu tư kinh doanh BĐS 400,000,000,000 400,000,000,000 100.00% 400,000,000,000 

3 Cty CP Xây dựng số 1 D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Đầu tư, xây dựng và kinh doanh BĐS 120,000,000,000 63,629,128,791 55.14% 66,162,160,000 

4 Cty Xây dựng số 4 47 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Cao, Quận 1 TP HCM
Xây dựng các công trình dân dụng, 

công nghiệp 3,500,000,000 3,500,000,000 100.00% 3,500,000,000 

5 Cty CP Xây dựng số 16 3 Lê Hồng Phong, Vinh, Nghệ An
Xây dựng các công trình dân 

dụng,công nghiệp 15,000,000,000 8,565,440,415 51.93% 7,789,000,000 

6 Cty CP Xây dựng số 17 184 Lê hồng Phong, p. Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp 15,075,836,146 14,402,806,485 82.09% 12,375,840,000 

7 Cty CP VINACONEX 25 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Xây dựng các công trình dân 

dụng,công nghiệp, Đầu tư,kinh doanh 
BĐS

120,000,000,000 65,709,154,062 51.00% 61,200,000,000 

8 Cty CP VINACONEX 27 10 Nguyễn Văn Tre, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp 17,792,770,000 10,200,000,000 57.33% 10,200,000,000 

9 Cty CP VIMECO Lô E9, Đường Phạm Hùng, Trung hòa, Cầu Giấy, HN Đầu tư, xây dựng và kinh doanh BĐS 200,000,000,000 126,151,411,830 51.41% 102,818,000,000 

10 Cty CP VIWACO Tầng 1, Nhà 17T7 , Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội SX và kinh doanh nước sạch 160,000,000,000 42,880,769,436 51.00% 81,600,000,000 

11 Cty CP VINACONEX Dung Quất Thôn Tân An, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Thương mại, dịch vụ 24,605,500,000 23,500,000,000 95.51% 23,500,000,000 

12
Cty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền 
Bắc 2

Số 64B, đường Phan Đình Phùng, p. Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

Đầu tư, xây dựng các dự án thủy 
điện, sx và kinh doanh điện năng 499,939,607,633 366,135,007,633 73.24% 366,135,007,633 

13
Cty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt 
Nam (VINASINCO)

Số 62 Nguyễn Thị Định - Trung Hòa- Cầu giấy - HN Thương mại, dịch vụ 10,000,000,000 4,770,541,550 75.00% 7,500,000,000 

14
Cty CP ĐTPT Nhà và Đô thị 
VINACONEX (VINAHUD)

Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, p.Trung Hòa, q.Cầu Giấy,
HN

Quản lý dự án, giám sát thi công đầu 
tư, XD và kinh doanh BĐS 70,000,000,000 49,000,000,000 70.00% 49,000,000,000 

15
Cty CP Phát triển Thương mại 
VINACONEX (VCTD) 459C Phố Bạch Mai, P. Trương Đinh, Hai Bà Trưng, HN Thương mại, dịch vụ 200,000,000,000 110,000,000,000 55.00% 110,000,000,000 

16
Cty CP Đầu tư và Phát triển du lịch 
VINACONEX (ITC) Tầng 1, tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội Đầu tư, xây dựng và kinh doanh BĐS 360,000,000,000 192,800,000,000 53.56% 192,800,000,000 

17 Cty CP Tư vấn VINACONEX 
(VINACONSULT)

Tầng 4-5 nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, p.Thanh Xuân Bắc,
q.Thanh Xuân, Hà Nội Tư vấn thiết kế 11,000,000,000 6,799,399,132 51.00% 5,610,000,000 

18 Cty CP VINACONEX Sài Gòn 47 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Cao, Quận 1 TP HCM
Xây dựng các công trình dân dụng, 

công nghiệp 61,014,930,000 51,589,090,505 76.25% 46,524,720,000 

19
Cty CP Xây dựng và Xuất nhập khẩu 
Quyết Thắng Km7, Quốc lộ 26 - P. Tân Hòa - TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắclăk Xây dựng các công trình dân dụng, 

công nghiệp 10,826,220,000 6,160,000,000 56.90% 6,160,000,000 

20 Công ty CP Xây dựng Đà Nẵng 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Xây dựng các công trình dân 
dụng,công nghiệp 10,395,320,000 8,313,000,000 73.59% 7,650,000,000 

21
Cty CP Siêu thị và xuất nhập khẩu 
thương mại Việt Nam P308 Tòa nhà thời trang khu ĐTM Trung Hòa Nhân Chính - TX-HN Thương mại, dịch vụ 15,000,000,000 8,440,856,790 51.00% 7,650,000,000 

22 Cty CP Vận tải VINACONEX Tầng 20, Tòa nhà VINACONEX 9, Phạm Hùng, Từ Liêm, HN Thương mại, dịch vụ 110,071,832,230 22,666,520,900 59.12% 65,071,832,230 
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CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, 
LIÊN DANH LIÊN KẾT

Ghi chú: Công ty cổ phần VINACONEX 2,9,12: Tại thời điểm 31/12/2018, Tổng công ty 
cổ phần VINACONEX sở hữu 36% Vốn điều lệ nhưng Tổng công ty đã được các cổ đông 
ủy quyền thực hiện các quyền của cổ đông dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của Tổng công ty tại 
03 đơn vị này trên 50%  

TT Tên công ty, đơn vị góp vốn Địa chỉ Hoạt động chính Vốn thực góp các bên 
31/12/2018

Vốn góp của TCT 31/12/2018
Giá trị đầu tư của 

TCT Tỷ lệ % Vốn thực góp theo 
mệnh giá

B CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT 1,400,977,129,873 1,378,112,100,000 

23 Cty CP Xây dựng số 2 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN Đầu tư, xây dựng và kinh doanh BĐS 150,000,000,000 67,145,403,139 36.00% 54,000,000,000 

24 Cty CP Xây dựng số 9 Tòa nhà VINACONEX 9, lô HH2-2 đường Phạm Hùng, p. Mễ Trì,
q. Nam Từ Liêm, Hà Nội Đầu tư, xây dựng và kinh doanh BĐS 120,000,000,000 55,705,715,270 36.00% 43,200,000,000 

25 Cty CP Xây dựng số 12 Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, p. Thanh Xuân Trung, q.Thanh
Xuân, Hà Nội

Xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp 58,180,000,000 23,503,462,411 36.00% 20,944,800,000 

26 Cty CP Xây dựng số 11 Tầng 1, văn phòng 6, Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính,
Thanh Xuân, HN

Xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp 83,998,890,000 40,833,913,053 30.36% 25,500,000,000 

27 Cty CP ĐTXD và Phát triển Năng Lượng 
VINACONEX

Tầng 19, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, 
sản xuất và kinh doang điện năng 569,999,930,000 

137,534,600,000 28.02%
159,717,600,000 

28 Cty CP Nhân lực và Thương mại 
VINACONEX

Tầng 5, Tòa 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN Thương mại, dịch vụ 30,000,000,000 13,260,000,000 44.20% 13,260,000,000 

29
Cty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị 
mới An Khánh 

Km10+600, đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức,
HN

Đầu tư, xây dựng và kinh doanh BĐS 42.500.000 USD 340,269,000,000 50.00% 340,269,000,000 

30 Cty CP Xi măng Cẩm Phả Km 6, Quốc lộ 18A, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, Quảng
Ninh

Sản xuất xi măng 2,000,000,000,000 600,000,000,000 30.00% 600,000,000,000 

31 Cty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang Số 14, lô B1 Khu đô thị mới Nam Từ Sơn, xã Phù Chẩn, thị xã Từ
Sơn, Bắc Ninh

Đầu tư hạ tầng giao thông 496,322,400,000 104,227,700,000 21.00% 104,227,700,000 

32 Cty CP Ống sợi thuỷ tinh VINACONEX
Khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc, Phú Cát, Quốc Oai, Hà
Nội Sản xuất công nghiệp 30,000,000,000 13,184,836,000 35.39% 10,618,000,000 

33 Cty CP VIPACO Tầng 1, chung cư CT 1 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, phường
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN

Sản xuất bao bì 30,000,000,000 5,312,500,000 21.25% 6,375,000,000 

C ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KHÁC (dưới 20%) 154,884,630,600 154,912,424,718 

34
TCT CP PT Hạ tầng & ĐT tài chính VN 
(VIDIFI)

Tầng 8,9,10 Tòa nhà Lilama10, đường Tố Hữu, phường Trung
Văn, quận Từ Liêm, Hà Nội. Đầu tư đường cao tốc 3,704,675,285,080 40,000,000,000 1.08% 40,000,000,000 

35 Cty CP EVN Quốc Tế (EVNI) Lô 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, p.Khuê Trung, q.Cẩm Lệ, Đà
Nẵng Thủy điện 366,771,459,148 24,000,000,000 6.54% 24,000,000,000 

36 Cty CP Nhiệt Điện Quảng Ninh Tổ 33, khu 5, p. Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Nhiệt điện 4,500,000,000,000 52,466,753,930 1.17% 52,466,753,930 

37 Cty CP Đầu tư và Phát triển điện Bắc 
Miền Trung Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Xây dựng thủy điện 87,800,000,000 3,450,000,000 3.93% 3,450,000,000 

38 Cty TNHH VINA- SANWA Khu Công nghiệp Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội Sản xuất công nghiệp 12.307.552,50 USD 25,005,670,788 12.37% 25,005,670,788 

39
Cty CP Đầu tư và Thương mại 
VINACONEX

Khu công nghiệp Vĩnh Phúc - Hà Nội 2,000,000,000 100,000,000 5.00% 100,000,000 

40 Cty CP VINACONEX Xuân Mai Đà Nẵng Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng Sản xuất bê tông dự ứng lực 50,000,000,000 9,500,000,000 19.00% 9,500,000,000 

41 Cty CP Xây dựng số 21 Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội Xây lắp, Bất động sản 119,997,890,000 362,205,882 0.33% 390,000,000 

TỔNG CỘNG 3,341,074,888,002 3,366,271,084,581 
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Tập trung vào ba lĩnh vực chính:
- Lĩnh vực Xây dựng: Với kinh nghiệm thi công nhiều công trình quy mô 
lớn, VINACONEX sẽ trở thành thương hiệu nhà thầu EPC/Tổng thầu hàng 
đầu trong nước và quốc tế.
- Đầu tư kinh doanh Bất động sản: Với quỹ đất sẵn có và việc tìm kiếm các 
dự án mới đang diễn ra thuận lợi, VINACONEX sẽ trở thành Nhà đầu tư 
Bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á 
cùng với chuỗi sản phẩm ghi đậm dấu ấn VINACONEX.
- Đầu tư Tài chính: Sử dụng các công cụ tài chính nhằm gia tăng lợi ích cho 
Tổng công ty và các cổ đông.
Mục tiêu trong ba năm tới, VINACONEX trở thành Tập đoàn top 3 trong 
lĩnh vực xây dựng và bất động sản tại Việt Nam. 

Hình thành, phát triển các công ty nòng cốt trong các lĩnh vực Xây dựng 
và Bất động sản do Tập đoàn VINACONEX nắm cổ phần chi phối.
- Hoàn thiện các công ty bổ trợ cho lĩnh vực kinh doanh chính như Dịch 
vụ đô thị, Giáo dục...cho lĩnh vực Bất động sản; Cơ điện, nội thất ... cho 
hoạt động xây lắp.
- Thoái vốn tại các công ty còn lại hoặc nắm giữ cổ phần dưới dạng đầu tư 
tài chính linh hoạt. 

Hình thành hệ thống Tài chính riêng (CFO) tách bạch với hệ thống kế toán 
để quản lý dòng tiền hiệu quả, cân đối thu xếp vốn cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt là các dự án lớn, dài hơi.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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PHÂN TÍCH RỦI RO
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) 
hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, 
VINACONEX còn tham gia một số ngành kinh doanh khác như: Sản xuất và 
kinh doanh điện thương phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng,... 

RỦI RO VỀ KINH TẾ1
Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để 
khuyến khích tăng trưởng kinh tế và phân bổ hợp lý các nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế có 
những bước tăng trưởng đáng kể so với những năm trước đây cũng như so với các quốc 
gia khác nhau trong khu vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)

Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, kéo theo nhu cầu thương mại, xây dựng cơ sở hạ 
tầng đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối 
với các doanh nghiệp xây dựng nói chung và VINACONEX nói riêng. Những biến động 
trong tốc độ tăng trưởng GDP sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mức chi tiêu của nền kinh tế, từ 
đó ảnh hưởng đến nhu cầu sở hữu bất động sản của người tiêu dùng, theo đó ảnh hưởng 
trực tiếp tới hoạt động của VINACONEX. Chỉ số giá tiêu dùng CPI những năm vừa qua 
cũng được duy trì ở mức thấp góp phần bình ổn giá cho thị trường bất động sản, kích thích 
nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Rủi ro lãi suất

Với các doanh nghiệp, vốn vay là một phần quan trọng trong tổng nguồn vốn hoạt động. 
Do đó, chi phí sử dụng vốn cho các khoản vay ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Một sự thay đổi bất thường trong lãi suất có thể khiến chi 
phí doanh nghiệp nói chung và chi phí lãi vay nói riêng biến động. Rủi ro lãi suất xảy ra do 
biến động lãi suất trên thị trường khiến cho chi phí đi vay của doanh nghiệp tăng lên làm 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian từ đầu năm 2014 đến nay, 
lãi suất có xu hướng giảm do thanh khoản tại hệ thống ngân hàng vẫn đang dồi dào.

Lãi suất huy động giảm sẽ tạo điều kiện để lãi suất cho vay có thể tiếp tục giảm thêm 
sau đó một thời gian. Điều này sẽ giảm bớt áp lực chi phí lãi vay cho các doanh nghiệp 
nói riêng và hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế nói chung trong bối cảnh tổng cầu chỉ 
phục hồi  ở mức vừa phải.

Rủi ro hối đoái

Công ty ít chịu rủi ro về tỷ giá ngoại tệ do doanh thu và chi phí của Công ty chủ yếu phát 
sinh từ các đối tác trong nước, ngoại trừ các cam kết góp vốn với các đối tác nước ngoài. 
Tuy nhiên, Công ty hạn chế rủi ro tỷ giá bằng cách luôn tính toán kỹ lưỡng về thời gian 
thực hiện các cam kết này.

RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT2
VINACONEX hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của công ty được 
điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật Doanh nghiệp; 
Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan.

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, tuy nhiên khung 
pháp lý và luật pháp vẫn chưa được đổi mới tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế và 
đang trong quá trình nỗ lực xây dựng và hoàn thiện. Do vậy, mọi thay đổi và hướng dẫn 
pháp luật hiện hành có thể dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty.
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TOÅNG COÂNG TY CP VINACONEX BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 201824 25



Rủi ro về tín dụng ngân hàng

Việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng 
và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro trong đó có kinh doanh bất động 
sản... dẫn tới trong ngắn hạn, rủi ro lãi suất sẽ là áp lực lớn lên các dự án và chủ đầu tư sử 
dụng tỷ lệ vốn vay cao, khả năng huy động vốn tự có hoặc từ khách hàng thấp, dẫn đến chi 
phí vốn đầu tư dự án tăng sẽ khiến giá bán tăng theo. Về phía người mua nhà, nhu cầu vốn 
vay mua nhà là khách quan do giá trị bất động sản lớn, trước tác động của việc các Ngân 
hàng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà tương ứng, sẽ làm giảm khả năng tiếp cận 
vốn vay của người mua nhà, làm giảm một phần nguồn cầu của thị trường.
Công ty luôn duy trì đủ lượng tiền mặt cần cho hoạt động kinh doanh ở mức an toàn nhất 
cùng với các cam kết, các gói tín dụng tài trợ phát triển dự án từ các ngân hàng lớn. Tăng 
cường sử dụng linh hoạt các nguồn vốn từ cổ đông, nhà đầu tư chiến lược nhằm duy trì cơ 
cấu tài chính với mức sử dụng vốn vay hợp lý. Đảm bảo pháp lý dự án, quản lý chặt chẽ 
tiến độ triển khai dự án để việc sử dụng nguồn vốn được hiệu quả và an toàn.

RỦI RO TỪ TÁI CẤU TRÚC4
Nhằm thực hiện chiến lược tái cấu trúc Doanh nghiệp để tập trung vào hai lĩnh vực chính 
là Xây dựng và Kinh doanh các dự án bất động sản - phát triển hạ tầng. Tổng Công ty tiếp 
tục thực hiện việc tái cấu trúc các đơn vị theo quyết định của Hội đồng quản trị. Việc thoái 
vốn những khoản đầu tư tại các công ty con và các công ty liên kết sẽ mang lại một khoản 
lợi nhuận cho VINACONEX hoặc làm giảm chi phí quản lý và nhân sự để tập trung vào hoạt 
động cốt lõi. Tuy nhiên, việc thoái vốn cũng mang lại rủi ro về dòng tiền trong tương lai của 
VINACONEX sẽ không có nguồn lợi ích từ nhóm công ty thoái vốn mang lại.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH3
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản, ngoài các rủi ro nêu 
trên, VINACONEX có khả năng đối mặt với một số rủi ro đặc thù ngành như sau:

Rủi ro từ tình hình của thị trường bất động sản
Với Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 02/8/2018 của Ngân hàng nhà nước về việc tiếp tục triển 
khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối 
năm 2018, trong đó NHNN yêu cầu các Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng 
và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro trong đó có kinh doanh bất động 
sản... cùng với nguy cơ giá tài sản giảm do lãi suất có thể có khả năng tăng, triển vọng thị 
trường BĐS trong thời gian tới vẫn có thể đối mặt với sự đi xuống.
Tuy nhiên, khi thị trường bùng nổ trở lại cũng là khi tiềm ẩn những rủi ro đối với hiện tượng 
dư cung. Với bề dày lịch sử, VINACONEX đã trải qua những giai đoạn khủng hoảng nhất 
của thị trường bất động sản những năm 2011 - 2013. Công ty tin tưởng với bộ máy giám 
sát chặt chẽ, công ty sẽ hạn chế được các rủi ro từ thị trường.

Cạnh tranh của các đối thủ trong ngành
Trong lĩnh vực xây lắp, Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn 
như Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, và Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa 
Bình. Đây đều là các đối thủ mạnh và có năng lực tài chính mạnh. Sự cạnh tranh ngày 
càng gay gắt giữa các nhà thầu xây lắp tại Việt Nam có thể dẫn đến tình trạng cạnh tranh 
về giảm giá nhận thầu, dẫn đến không đảm bảo chất lượng xây lắp.
Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, do sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chủ đầu tư 
mới, tình trạng nguồn cung bất động sản lớn có thể dẫn đến cạnh tranh về giá bán nhà ở, 
giá vật liệu thô và nhân công tăng, sự chậm trễ trong quá trình cấp phép cho các dự án 
phát triển bất động sản mới của các cơ quan chính phủ có thẩm quyền, hoặc chi phí đền 
bù tăng.
Với tuổi đời hơn 30 năm, VINACONEX là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực 
xây lắp và bất động sản đã đầu tư và phát triển những công trình lớn như khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, Sân vận động Mỹ Đình, trung tâm thương mại Chợ Mơ... Với bề dày lịch 
sử xây dựng thương hiệu VINACONEX trong lĩnh vực xây lắp và phát triển khu đô thị sẽ 
giúp công ty tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hơn nữa, 
VINACONEX có lợi thế về quỹ đất sạch tại những vị trí đắc địa tại phía Tây thành phố Hà 
Nội như khu đô thị Bắc An Khánh, khu công nghệ cao Hòa Lạc, hay các dự án bất động 
sản nghỉ dưỡng (dự án Cái Giá - Cát Bà),...

Với đặc thù riêng, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển phụ thuộc nhiều vào dòng 
vốn tín dụng, cụ thể các khoản cho vay lĩnh vực bất động sản bao gồm: các khoản cho 
vay đối với các chủ đầu tư bất động sản và các khoản cho vay đối với các cá nhân/tổ chức 
khác có nhu cầu mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để ở, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị: tỷ đồng
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
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1. Tình hình tài sản

Năm 2018, Tổng tài sản hợp nhất của Tổng 
công ty là 20.085 tỷ đồng giảm 1.534,1 tỷ đồng 
so với năm 2017 tương đương mức giảm 7,1%, 
trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 682,8 tỷ đồng 
và tài sản dài hạn giảm 851,3 tỷ đồng. Về chi tiết 
các nhóm tài sản thì phần lớn đều có xu hướng 
giảm, riêng có nhóm phải thu ngắn hạn và chi 
phí dở dang dài hạn là tăng so với năm 2017. 
Các nhóm tài sản giảm đều ở mức bình quân 
trong khoảng từ 4% - 9 %, nguyên nhân giảm 
chủ yếu là do các đơn vị đã thực hiện thu hồi 
được các khoản cho vay dài hạn làm cho tài sản 
dài hạn giảm. Bên cạnh đó, việc bàn giao các dự 
án bất động sản cũng là nguyên nhân làm cho 
hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính hợp nhất 
giảm. Cụ thể:
- Các khoản phải thu về cho vay dài hạn giảm 

425,9 tỷ đồng so với 2017, từ 1.263,3 tỷ đồng 
còn 833,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là Tổng 
Công ty thu hồi được các khoản phải cho vay tại 
Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả, Công ty cổ 
phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng 
VINACONEX.
- Hàng tồn kho giảm 347,8 tỷ đồng so với năm 
2017 do Công ty Mẹ và một số đơn vị thành 
viên như Công ty CP VIMECO, Công ty CPXD 
số 2, Công ty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị 
VINACONEX (VINAHUD) đầu tư các dự án bất 
động sản đã bàn giao dự án, đủ điều kiện ghi 
nhận doanh thu và kết chuyển giá vốn.
- Khoản đầu tư dài hạn giảm 385,7 tỷ đồng tương 
đương mức giảm 5,22% chủ yếu là do Công ty 
Mẹ giảm khoản tiền đầu tư dài hạn.
Do mức độ giảm của tài sản dài hạn lớn hơn so 
với mức giảm của tài sản ngắn hạn nên cơ cấu 
tài sản năm 2018 có sự biến động như sau: 

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Năm 2017 Năm 2018

Cơ cấu tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 60,04 61,59

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 39,96 38,41

2. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả năm 2018 trên BCTC hợp nhất là 
12.085,72 tỷ đồng giảm 1.697,35 tỷ đồng, trong 
đó, nợ ngắn hạn giảm 1.391,9 tỷ đồng, nợ dài 
hạn giảm 305,4 tỷ đồng so với năm 2017.  Trong 
xu thế giảm nợ phải trả thì khoản mục vay ngắn 
hạn và phải trả ngắn hạn đóng góp đáng kể vào 
mức giảm chung. Cụ thể:
-  Phải trả ngắn hạn giảm 440,15 tỷ đồng do 

Công ty Mẹ đã thực hiện trả cổ đông 353 tỷ cổ 
tức được chốt quyền trước 31/12/2017.
-  Vay ngắn hạn giảm 344,42 tỷ so với năm 2017 
do Công ty Mẹ và một số đơn vị thành viên đã 
thanh toán các khoản nợ vay đến hạn và không 
gia tăng các khoản vay tại thời điểm 31/12/2018.

Sự biến động các chỉ tiêu nợ ảnh hưởng tới chỉ 
tiêu khả năng thanh toán, cụ thể:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 2017 2018

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn (Lần) 1,25 1,37

Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn (Lần) 0,89 0,99

Về các chỉ tiêu khả năng thanh toán năm 2018, các hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh 
của Tổng công ty đều có xu hướng tăng so với năm 2017, riêng hệ số thanh toán ngắn hạn đã lớn 
hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh sấp sỉ 1 đã chứng tỏ khả năng tài chính của Tổng Công ty là đảm 
bảo an toàn, các khoản nợ đến hạn trong vòng 12 tháng tới đều đủ khả năng thanh toán.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm

Tổng giá trị tài sản 21.629.224.399.293 20.085.186.895.487 -7,1%

Doanh thu thuần 10.897.515.140.480 9.730.996.874.433 -10,7%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.940.683.160.439 744.682.450.432 -61,6%

Lợi nhuận khác 10.806.378.011 50.364.486.035 366,1%

Lợi nhuận trước thuế 1.951.489.538.450 795.046.936.467 -59,3%

Lợi nhuận sau thuế 1,629,138,387,815 638.984.203.201 -60,8%

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,25 1,37

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,89 0.99

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 64 60

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 178 153

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Lần 2,30 2,36

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,50 0,48

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0.15 0.07

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.08 0.03 

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0.18 0.08 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.21 0.08 
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
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1. Tình hình tài sản

Kết thúc năm tài chính 2018, tổng tài sản của 
Công ty mẹ đạt 9.517,67 tỷ đồng. So với năm 
2017, tổng tài sản giảm 828,74 tỷ đồng tương 
đương mức giảm 8%, trong đó cả 2 nhóm tài 
sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm và 
mức giảm lần lượt là 223,67 tỷ đồng (3,88%) và 
605,07 tỷ đồng (11,21%). Về chi tiết các nhóm 
tài sản của Công ty Mẹ năm 2018 tuy có biến 
động tăng hoặc giảm nhưng ở mức độ nhẹ và 
chủ yếu tập trung ở 3 nhóm tài sản gồm:
* Nhóm các tài sản giảm:
- Hàng tồn kho: Cuối năm 2018, hàng tồn kho 
của Công ty mẹ giảm 202,71 tỷ đồng tương 
đương với mức giảm là 37,8% so với năm 2017. 
Nguyên nhân chính của việc giảm hàng tồn kho 
này là do trong năm dự án Toà nhà chung cư 2B 
VINATA Tower của Công ty Mẹ đã hoàn thành 
giai đoạn đầu tư, đủ điều kiện thực hiện bàn 

giao sản phẩm dự án VINATA Tower cho khách 
hàng đã mua sản phẩm, ghi nhận doanh thu, lợi 
nhuận của dự án.  
- Các khoản phải thu về cho vay dài hạn giảm 
447,8 tỷ đồng do Công ty mẹ trong năm đã thu 
hồi thêm các khoản cho vay đầu tư, sau tái cấu 
trúc của Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng 
lượng VINACONEX. 
* Nhóm các tài sản tăng: chủ yếu là chi phí đầu 
tư xây dựng cơ bản dở dang, tăng 76 tỷ đồng do 
Công ty Mẹ tiếp tục đầu tư vào dự án Khu công 
nghệ cao Hoà Lạc. 

Từ những chi tiết tăng giảm các khoản thuộc tài 
sản ngắn hạn và tài sản dài hạn nêu trên đã làm 
thay đổi cơ cấu của tài sản theo hướng tỷ trọng 
Tài sản ngắn hạn tăng, tỷ trọng tài sản dài hạn 
giảm, cụ thể như sau:

2. Tình hình nợ phải trả

Năm 2018, vẫn như các năm trước đây, toàn bộ 
các khoản nợ vay các tổ chức tín dụng, Ngân 
hàng của Công ty Mẹ đều được thanh toán đúng 
hạn. Cho đến nay, tại Công ty Mẹ không có nợ 
quá hạn, nợ xấu. Kết thúc năm tài chính 2018, 
nợ phải trả của Công ty Mẹ là 3.161 tỷ đồng 
giảm 1.206,64 tỷ đồng so với năm 2017. 

Trong đó nợ ngắn hạn giảm 1.159,95 tỷ đồng và 
nợ dài hạn giảm 46,68 tỷ đồng.

Tại Công ty Mẹ không có khoản nợ phải trả bằng 
ngoại tệ nên hiện tại sự biến động về chênh lệch 
tỷ giá hối đoái không có ảnh hưởng xấu đến các 
khoản công nợ phải trả tại Công ty Mẹ 
Hệ số đòn bẩy (nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu) 
của Công ty Mẹ vẫn tiếp tục trong xu hướng 
giảm, tại ngày 31/12/2018 hệ số này ở Công ty 
Mẹ đang ở mức sấp sỉ 0,5 lần.

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

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Năm 2017 Năm 2018

Cơ cấu tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 55,74 58,24

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 44,26 41,76

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2017 2018

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 42,21 33,21
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 57,79 66,79
- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu Lần 0,73 0,5

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,43 1,93

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1.30 1.81

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 42.2 33.2

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 73.1 49.7

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Lần 5,64 5,47

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,32 0,27

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0.32 0.23

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.10 0.06 

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0.37 0.24 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.18 0.09

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm

Tổng giá trị tài sản 10.346.414.954.054 9.517.667.871.532 -8%

Doanh thu thuần 3.300.206.102.150 2.554.478.205.495 -23%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.240.744.490.820 620.846.829.958 -50%

Lợi nhuận khác 195.811.648 29.641.876.076 15038%

Lợi nhuận trước thuế 1.240.940.302.468 650.488.706.034 -48%

Lợi nhuận sau thuế 1.068.936.231.329 587.640.135.569 -45%

Tỷ lệ cổ tức (%) 12% 12% 0%
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

VINACONEX luôn coi con 
người là nhân tố cốt lõi để 
phát triển doanh nghiệp

TỔNG SỐ LAO ĐỘNG CỦA VINACONEX
(tính đến thời điểm 31/12/2018, chưa bao 
gồm hợp đồng thời vụ):

15.588 người
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CHÍNH SÁCH VỀ TIỀN LƯƠNG

Trong năm 2018, tiền lương bình quân của cán bộ 
công nhân viên toàn Tổng công ty là 9.960.000 
đồng/người/tháng, đạt 108,2% so với thực hiện 
năm 2017. Trong đó tiền lương bình quân của 
cán bộ công nhân viên Công ty Mẹ là 23.594.000 
đồng/người/tháng, đạt 123,36 % so với thực hiện 
năm 2017.

- Thực hiện các quy định của Nhà nước và Bộ  
Y tế về công tác quản lý sức khỏe, an toàn và 
vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, hàng 
năm, Tổng công ty đã phối hợp với các Bệnh 
viện trong và ngoài nước để tổ chức khám sức 
khỏe cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty  
năm 2018, được các cán bộ đánh giá cao. Qua 
kết quả xét nghiệm và khám sức khỏe với các 
chuyên khoa và danh mục khám thì bệnh viện 
đã có kết luận và tư vấn hướng điều trị cho từng 
trường hợp cụ thể, nhiều người đã được phát 
hiện bệnh kịp thời để có biện pháp điều trị phù 
hợp hoặc được tư vấn để có những biện pháp 
phòng ngừa hữu hiệu. 

- Trong năm 2018, Khối Cơ quan TCT và các BĐH 
trực thuộc TCT giải quyết kịp thời việc công tác 
phát thẻ BHYT cho CBNV. Các chế độ như ốm 
đau, tai nạn lao động, thai sản, dưỡng sức được 
các đơn vị quan tâm và thực hiện tốt. Trong năm 
2018, toàn Tổng công ty đã làm thủ tục nghỉ 
hưởng chế độ hưu trí, giải quyết thủ tục chi nghỉ 
thai sản, ốm đau cho 843 trường hợp với tổng 
kinh phí chi trả đạt 3,33 tỷ đồng, trong đó Khối 
Cơ quan TCT và các BĐH trực thuộc TCT đã làm 
thủ tục chi nghỉ thai sản, ốm đau cho 67 trường 
hợp với tổng kinh phí chi trả đạt 496,7 triệu đồng. 
Phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết các vấn 
đề phát sinh trong quá trình giải quyết chế độ 
hưu trí và các chế độ khác đối với người lao động, 
đảm bảo đúng quy định pháp luật về quyền lợi 
cho người lao động.

- Thực hiện chế độ tiền lương, nâng lương, nâng 
bậc, BHXH, giải quyết các chế độ chính sách 
khác cho cán bộ công nhân viên đảm bảo, đúng 
quy định; Giải quyết triệt để mọi khiếu nại, thắc 
mắc của người lao động về chế độ chính sách, 
không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt 
cấp.

- Hỗ trợ, tư vấn kịp thời đối với người lao động 
làm việc tại cơ quan Tổng công ty và đơn vị 
thành viên có quá trình công tác trước năm 1995 
thiếu hồ sơ gốc hoặc các loại giấy tờ có liên quan 
đến tiến trình cấp sổ BHXH phương pháp lập hồ 
sơ cấp sổ BHXH phục vụ cho công tác giải quyết 
chế độ BHXH đạt hiệu quả cao. Giải đáp thắc 
mắc kịp thời của người lao động và đơn vị thành 
viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách của 
Nhà nước, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện 
kéo dài, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng công 
ty và đơn vị; 

- Phối hợp với Công đoàn Tổng công ty trong 
các hoạt động từ thiện vì người nghèo của cộng 
đồng và người lao động VINACONEX, góp phần 
quảng bá hình ảnh đẹp của Tổng công ty trên 
khắp mọi miền đất nước; 

- Các nghiệp vụ khác có liên quan đến công tác 
BHXH theo yêu cầu của đơn vị và của cơ quan 
bảo hiểm xã hội đảm bảo thực hiện khẩn trương, 
kịp thời và hiệu quả. 

CHẾ ĐỘ, PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
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TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Chủ đầu tư: Tổng công ty CP VINACONEX 
- Diện tích đất xây dựng: 1.024 m2
- Quy mô: Tòa chung cư gồm 31 tầng nổi và 3 tầng 
hầm. 
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 618,7 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư:  Vốn tự có và vốn huy động khác
- Thời gian thực hiện dự án: 2016-2018
- Tình hình triển khai dự án:
   + Dự án đã hoàn thành và đang tiến hành bàn giao 
đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.
  + Công tác bán hàng: tính đến tháng 2/2019, đã 
bán được trên 70% số căn hộ và 100% phần diện 
tích thương mại dịch vụ. Bàn giao căn hộ cho khách 
hàng đạt 78% so với tổng số căn hộ đã bán.
  + Hiện Tổng công ty đã phê duyệt phương án bán 
các căn hộ còn lại nhằm thu hồi nhanh dòng tiền của 
Dự án. Theo đó, giãn tiến độ đóng tiền, chiết khấu 
giá trị căn hộ cho khách hàng; tăng chi phí bán hàng, 
áp dụng chính sách thưởng nóng cho sale.

DỰ ÁN TÒA 2B - 
VINATA TOWERS

- Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản VINACONEX 
(VINACONEX Invest chiếm 99,9% vốn)
- Địa điểm xây dựng: chung cư cũ L1, L2 Nam Thành 
Công tại 93 Láng Hạ, Đống Đa, HN. 
- Quy mô đầu tư: 5.159m2.
- Tổng mức đầu tư: 949 tỷ đồng. 
- Tiến độ thực hiện dự kiến: Từ 2016 đến quý 2/2022.
- Tình hình thực hiện dự án: 
  + Đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB vào 
tháng 11/2018.
  + Hoàn thành phá dỡ xong nhà L1, L2 
  + Thi công xong công tác khoan cọc thí nghiệm để 
làm cơ sở thi công cọc đại trà
  + Đang làm việc với cơ quan chức năng của UBND 
thành phố để thực hiện thủ tục giao đất cho Chủ đầu 
tư.

DỰ ÁN CẢI TẠO KHU 
CHUNG CƯ CŨ 93 LÁNG HẠ

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí 
(Petrowaco) (VINACONEX tham gia hợp tác đầu tư 
với Cty Petrowaco theo tỷ lệ 45/55)
- Diện tích sử dụng đất: 4.233,1 m2
- Diện tích đất xây dựng: 1.480 m2
- Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng nhà ở chung 
cư cao tầng và văn phòng làm việc. Tầng cao công 
trình: 27 tầng nổi, 3 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật
- Tổng mức đầu tư dự kiến (sau VAT): 803,7 tỷ đồng 
- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có của CĐT; vốn 
vay từ VINACONEX và Petrowaco; vốn huy động từ 
hách hàng
- Tình hình triển khai dự án:
  + Dự án đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ 
tục bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong quý 
2/2019.
   + Công tác bán hàng dự án dự kiến hoàn thành 
trong quý 2/2019.

DỰ ÁN CẢI TẠO KHU 
CHUNG CƯ CŨ 97-99 
LÁNG HẠ

DỰ ÁN
25 NGUYỄN HUY TƯỞNG

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia 
Hà nội (VINACONEX Invest chiếm 100% vốn)
- Diện tích nghiên cứu khu đất: 3.050 m2
- Diện tích xây dựng công trình: 1.516,8 m2
- Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng tòa chung 
cư cao 33 tầng (chưa bao gồm 3 tầng hầm) và 04 
nhà liên kế thấp tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng 
là 38.427,66 m2. Chức năng là dịch vụ thương mại 
trưng bày sản phẩm, văn phòng, nhà ở căn hộ, nhà 
trẻ, nhà ở liền kề.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 637,5 tỷ đồng 
- Thời gian thực hiện đầu tư: Từ quý 3/2016 đến quý 
3/2019
- Tình hình triển khai dự án: 
   + Hiện dự án đã thi công xong và cất nóc phần thân 
khối nhà cao tầng. Hiện đang thi công hoàn thiện  
khối nhà.
  + Khối nhà thấp tầng: Xây thô xong 4 căn thấp tầng. 
Đang triển khai hoàn thiện.
  + Đã tiến hành mở bán sản phẩm từ tháng 5/5/2018. 
Dự kiến sẽ hoàn thành xong công tác bán hàng trong 
quý 2/2019.
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TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI SPLENDORA GIAI ĐOẠN 2

- Chủ đầu tư: Công ty An Khánh JVC (VINACONEX chiếm 50%)
- Tổng diện tích dự án : 264,13 ha
- Tổng mức đầu tư theo khái toán: 3.391,4 tỷ đồng
-  Diện tích đã thực hiện giai đoạn 1: 46,93 ha (gồm 317 căn biệt thự, 236 căn liền kề và 496 căn hộ 
chung cư)
- Diện tích còn lại: 198,96 ha bao gồm:
   + Biệt thự: 523 căn.        Diện tích đất: 160.548 m2
   + Liền kề: 463 căn .        Diện tích đất: 62.503 m2
   + Chung cư: 22 tòa .        Diện tích đất: 151.977 m2
   + Hỗn hợp: 16 tòa cao tầng + 5 khối thấp tầng.    Diện tích đất: 174.154 m2
   + Trường học: 4 trường mầm non, 2 tiểu học, 3 THCS và 1 THPT. Diện tích đất: 110.236 m2
   + Công cộng: 3 khối 2-3 tầng      Diện tích đất: 19.240 m2
- Tình hình thực hiện dự án:
   + Đã hoàn thiện 77 căn Biệt thự ven hồ BT5 với quy mô 4,7 ha. Hiện đã bán hết và đang  tiến hành 
bàn giao cho khách hàng 63 căn.
  + Đang tiếp tục triển khai thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các khu vực còn lại như: công 
viên, hồ trung tâm; hệ thống giao thông cấp thoát nước các tuyến đường quanh công viên và hạ tầng 
trong khu biệt thự ven hồ BT5.

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2 HÒA LẠC

- Nhà đầu tư hạ tầng: Tổng Công ty CP VINACONEX
- Địa điểm xây dựng: Khu CN CNC2 tại Khu CNC Hòa Lạc, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai và xã Thạch 
Hòa, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
- Diện tích khu đất là: 277 ha 
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.316,7 tỷ đồng (Theo Dự án được duyệt)
- Tiến độ thực hiện dự án: 2014-2020
- Tình hình triển khai dự án:
   + Công tác GPMB dự án: Tổng diện tích Dự án 270,8 ha. Đến năm 2016 đã GPMB sạch 159,4ha, 
tổ chức chi trả 43,4 ha nhưng các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do còn vướng mắc về chế độ tái 
định cư, kiến nghị đơn giá đền bù thấp, hộ dân không nhận tiền đền bù phải gửi kho bạc Nhà nước. 
Còn lại DT 42,5 chưa tiến hành kiểm đếm. 
   + BQL khu CNC Hòa Lạc đang thực hiện các thủ tục pháp lý để xác định đơn giá thuê đất và các 
ưu đãi mà Nhà đầu tư được hưởng theo Nghị định 74/2017/NĐ-TTG ngày 20/6/2017 làm cơ sở để 
VINACONEX và các Nhà đầu tư khác thực hiện nghĩa vụ về đất theo quy định. Tổng Công ty sẽ phối 
hợp với BQL khu CNC Hòa Lạc để hoàn thiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh quyết định cho thuê 
đất và ký Hợp đồng thuê đất với BQL khu CNC Hòa lạc (phần diện tích hạ tầng chung).
  + Để tháo gỡ và đẩy nhanh đầu tư dự án: TCty đã đề xuất với BQL khu CNC Hòa Lạc xin giao bổ 
sung làm Nhà đầu tư phát triển hạ tầng khung khu CN CNC2 (tuyến đường A, B1, B2). Hiện, BQL 
khu CNC Hòa Lạc đã có Văn bản chấp thuận về đề xuất của VINACONEX xin đầu tư xây dựng tuyến 
đường A, B1, B2 và tự ứng tiền thực hiện bồi thường GPMB diện tích còn lại của Khu CN CNC2. 
Tổng công ty đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công tuyến A, B1, B2, 
C3, C5 và san nền lô 7,8 để triển khai thi công dự án theo đúng Kế hoạch đầu tư.
   + Đang làm việc với Tập đoàn Vingroup - Nhà đầu tư dự kiến thuê toàn bộ phần diện còn lại của 
Khu CN CNC2.
   + Tổng công ty đã có chủ trương thành lập Công ty dự án để triển khai đầu tư dự án.
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CÁC DỰ ÁN ĐTXD HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VINACONEX - 
SAPA

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Mục tiêu dự án: ĐTXD hệ thống cấp nước sạch nhằm bổ sung nguồn cấp nước sạch cho thị trấn 
Sa Pa và các xã phụ cận, đảm bảo nhu cầu, an ninh cấp nước cho Sa Pa sau năm 2030
- Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án
- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai với 
tổng công suất 15.000m3/ngày đêm. Giai đoạn 1: xây dựng Nhà máy số 1, công suất 12.000 m3/
ngđ. Giai đoạn 2: xây dựng Nhà máy số 2 công suất 3.000 m3/ngđ.
- Phạm vi vùng cấp nước của Dự án: Cho thị trấn Sa Pa và các xã phụ cận
- Diện tích sử dụng đất (dự kiến): Dự án sẽ thu hồi khoảng khoảng 11,55ha.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 253.8 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: giai đoạn 1: 2018 - 2019
- Tình hình triển khai dự án:
   + UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định 3175/QĐ-UBND phê duyệt Đề xuất dự án và Quyết định 
1609/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án.
   + UBND Tỉnh đã có QĐ phê duyệt BCNCKT dự án. 
   + Hiện đang làm việc với Sở Xây dựng để có kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư dự án.
   + Đang làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp & PTNT và các Sở ngành để đẩy nhanh 
kế hoạch khởi công dự án, dự kiến vào tháng 6/2019.

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI ĐỒI CHÈ, CAO XANH - 
CAO THẮNG, QUẢNG NINH
- Quy mô dự kiến: 150 ha; đầu tư khu đô thị mới gắn liền với du lịch sinh thái và các nét văn hóa 
đặc trưng của vùng biển Hạ Long
- UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận cho phép Liên danh đầu tư gồm: Tổng Công ty CP 
VINACONEX, VINACONEX 2, VINACONEX 12 và Thăng Long TJC được nghiên cứu đầu tư dự án.
- HĐQT Tổng công ty CP VINACONEX đã có Quyết định số 0128/2018/HĐQT v/v chấp thuận chủ 
trương cho phép nghiên cứu đầu tư Dự án khu đô thị mới Đồi Chè - Quảng Ninh thuộc các phường 
Cao Xanh và Cao Thắng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
- Tình hình triển khai đến nay: Tư vấn và Liên danh đã báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về 
ý tưởng quy hoạch. Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được  Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, hiện 
đang trình UBND Tỉnh Quảng Ninh xem xét phê duyệt.

DỰ ÁN CẢI TẠO KHU TẬP THỂ THUỐC LÁ THĂNG LONG 
(THƯỢNG ĐÌNH) VÀ CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO KHU CHUNG 
CƯ CŨ TẠI THANH XUÂN BẮC VÀ THANH XUÂN NAM

- Chủ đầu tư lập Quy hoạch: Tổng Công ty CP VINACONEX
- Thông tin chung:
   + Khu Thanh Xuân Bắc: Quy mô khu vực lập quy hoạch: khoảng 28,4ha
   + Khu Thanh Xuân Nam: Quy mô lập quy hoạch: khoảng 12ha.
   + Khu Thượng Đình: Quy mô khu vực lập quy hoạch: khoảng 6,64ha. 
- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm báo cáo:
   + Đã hoàn thành công tác điều tra xã hội học 
   + Đã lập ý tưởng quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án Quy hoạch. Đã thực hiện niêm yết 
công khai xin ý kiến cộng đồng về nhiệm vụ quy hoạch.
   + Hiện UBND Thành phố đang xem xét lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch để Tổng công ty 
có cơ sở hoàn thiện phương án trình phê duyệt.

Dự án KĐT Cái Giá, Cát Bà

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ CÁI GIÁ, CÁT BÀ
- Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX (VINACONEX-ITC)
- Địa điểm: Vịnh Cái Giá, thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
- Thông tin chung:
   + Quy mô Dự án: 172,38 ha (theo Quyết định giao đất số 1687/QĐ-UBND ngày
21/7/2015 của UBND thành phố Hải Phòng).
   + Tổng mức đầu tư Dự án: tổng mức đầu tư của Dự án là 10.941,88 tỷ đồng.
   + Tiến độ đầu tư dự kiến: Hoàn thành Dự án năm 2022.
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CÁC DỰ ÁN XÂY LẮP
STT Tên hợp đồng Chủ đầu tư Giá trị hợp đồng Giá trị phần công 

việc của Vinaconex Ngày ký HĐ Ngày kết thúc dự 
kiến

1

Gói thầu XL-19: Thi công xây dựng đường gom Bắc Ninh đoạn trái tuyến từ Km18+795,19 -
Km20+813,67, phải tuyến từ Km11+744,16 - Km22+462,02
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức 
hợp đồng BOT

Công ty Cổ phần Đầu tư BOT  Hà Nội -
Bắc Giang 73,502,000,000 73,502,000,000 15/12/2017 Tháng 09/2019

2 Gói thầu số 06: Thi công xây dựng các hạng mục chính của công trình
Dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 34,458,910,000 34,458,910,000 19/12/2017 Tháng 04/2019

3 Gói thầu thi công chính 
Dự án Mapletree Bắc Ninh - Giai đoạn 3

Công ty TNHH Mapletree Logistics Park 
Bac Ninh Phase 3 (Vietnam) 277,888,600,000 277,888,600,000 27/06/2018 Tháng 04/2019

4 Hợp đồng chính
Nhà máy hoàn thiện giai đoạn 3A2 và 3A3, Bình Dương, Việt Nam

Công ty TNHH Kinh doanh đô thị 
Mapletree (Vietnam) 366,665,300,733 366,665,300,733 16/07/2018 Tháng 04/2019

5 Hợp đồng tổng thầu thiết kế xây dựng công trình
Công trình: Khu hỗn hợp 120 Định Công Công ty Cổ phần Tập đoàn T&C 558,514,286,425 558,514,286,425 03/11/2016 Tháng 06/2020

6 Gói thầu: Thi công kết cấu thân, xây trát tường bao ngoài nhà 
Dự án: Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower Công ty Cổ phần Landmark Holding 129,082,798,000 129,082,798,000 28/12/2017 Đang tạm dừng 

thi công

7 Gói thầu: Công trình xây dựng phòng học và ký túc xá của trường Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh Taipei Shool in Ho Chi Minh City 122,888,000,000 122,888,000,000 12/07/2018 Tháng 07/2019

8 Hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh đợt 1
Công trình: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy in tiền Quốc gia (Dự án NH.09B)

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 
Đầu tư Phát triển và mở rộng Nhà máy in 

tiền quốc gia giai đoạn 2009-2020
12,390,886,360 12,390,886,360 05/10/2018 Tháng 05/2019

9
Gói thầu: Thi công xây dựng phần ngầm
Dự án: Tòa nhà Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và chung cư để bán tại Đường Lê Thái Tổ, 
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến 80,166,900,000 80,166,900,000 11/09/2018 Tháng 5/2019

10
Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (không bao gồm phần trạm biến áp, máy phát 
điện và nội thất)
Dự án: Tòa nhà Viettel Quảng Ninh

Đại điện chủ đầu tư: Công ty Bất động 
sản Viettel – Chi nhánh tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông Quân đội
160,346,752,509 160,346,752,509 24/10/2018 Tháng 03/2020

11
Hợp đồng xây dựng Cung cấp, thi công ép cọc đại trà cho giai đoạn 2 gồm 38 căn city villa và 42 căn 
garden villa
Dự án: Khu dân cứ phức hợp mới đa chức năng tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD-SX-TM 
Tài Nguyên

Tổng thầu: Công ty CP ĐT XD TNCONS 
Việt Nam

66,055,528,238 66,055,528,238 25/09/2018 Đang tạm dừng 
thi công

12

Gói thầu: Thi công xây dựng kết cấu thân, một phần hệ thống cơ điện, phần hoàn thiện khối cao tầng; Thi 
công sân đường cây xanh ngoài nhà; Thi công  và hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài khối nhà thấp tầng.
Dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại trưng bày sản phẩm, văn phòng cho thuê và căn hộ ở tại 25 Nguyễn 
Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty TNHH Thủy tinh pha lê Bohemia 
Hà Nội 283,715,369,926 283,715,369,926 22/12/2017 Tháng 05/2019

13 Hợp đồng: Xây dựng Nhà Hội trường, Giảng đường, Thư viện, cổng khánh tiết và mái che lối đi bộ
Dự án: Xây dựng Trường Đại học Việt Đức tại Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Bộ Giáo dục và đào tạo
Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 

xây dựng Trường Đại học Việt Đức
391,253,756,957 287,675,013,784 02/03/2018 Tháng 03/2020

14 Gói thầu số 1: Thi công xây dựng Mạng lưới tuyến cống
Dự án: ĐTXD Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng – GĐ2

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc 
Trăng 2,323,259.11 Euro 929,303.64 Euro 18/05/2018 Tháng 11/2019
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

47

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, việc thực 
hiện các quy định về quản trị Công ty:
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

(Thông tin tại thời điểm 26/12/2018)

87.39%

12.61%

Cổ đông tổ chức Cổ đông cá nhân

99.25%

0.75%

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài

0%

100%

Cổ đông nhà nước Cổ đông khác

57.79%
21.28%

7.57%

13.36%

An Quý Hưng
VIETTEL
Star Invest
Các cổ đông khác

TT Nội dung Chi tiết Tỷ lệ

I Cổ phần:

1 Mã giao dịch: VCG

2 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3 Thị trường niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

4 Người chịu trách nhiệm CBTT: Ông Thân Thế Hà – Phó Tổng giám đốc

5 Tổng số cổ phần đang lưu hành: 441.710.673 100%

6 Loại cổ phần: Phổ thông

II Cơ cấu cổ đông:

1 Công ty TNHH An Quý Hưng: 254.901.153 57,71%
Tập đoàn CN Viễn thông Quân đội
(VIETTEL): 94.010.175 21,28%

Công ty TNHH Đầu tư Star Invest: 33.455.400 7,57%

2 Cổ đông tổ chức: 385.993.815 87,39%

Cổ đông cá nhân: 55.716.858 12,61%

3 Cổ đông trong nước: 438.395.635 99,25%

Cổ đông nước ngoài: 3.315.038 0,75%

4 Cổ đông nhà nước: 0 0%

Cổ đông khác: 441.710.673 100%

5 Chứng khoán loại 1: 441.710.653 99,999995%

Chứng khoán loại 2: 20 0,000005%

III Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

1 Chào bán ra công chúng: Không

2 Chào bán riêng lẻ: Không

3 Chuyển đổi trái phiếu: Không

4 Chuyển đổi chứng quyền: Không

5 Phát hành cổ phiếu thưởng: Không

6 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Không

IV Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

V Các chứng khoán khác: Không
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3
QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỚC NGÀY 11/01/2019

Ông Nguyễn Đức Chi
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh năm 1970

Ông Đỗ Trọng Quỳnh
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1962

Ông Nguyễn Anh Tùng
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1981

Ông Trần Tuấn Anh
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1973

Ông Phạm Văn Hải
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1961

Ông Lê Đăng Dũng
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1959

Bà Nghiêm Phương Nhi
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1979

TỪ NGÀY 11/01/2019

Ông Đào Ngọc Thanh
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh năm 1946

Ông Bùi Tuấn Anh
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1975

Ông Nguyễn Quang Trung
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1972

Ông Nguyễn Xuân Đông
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1966

Ông Dương Văn Mậu
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1978

Ông Thân Thế Hà
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1969

Ông Nguyễn Hữu Tới
Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh năm 1959
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Năm 2018, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực, góp phần tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp ổn định, phát triển. Riêng đối với ngành xây dựng, tốc độ tăng trưởng 
của ngành ở mức cao so với kế hoạch và cao hơn bình quân chung cả nước. Giá trị sản xuất 
toàn ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng 9,2% so với kế hoạch đề ra từ 8,46 đến 9,21%. 
Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản được thực hiện có 
hiệu quả, duy trì tăng trưởng của thị trường. Năm 2018, giá bất động sản không biến động 
nhiều so với năm 2017, lượng hàng tồn kho tiếp tục giảm; cơ cấu hàng hóa được điều chỉnh 
để phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Công tác xây dựng thể chế; cải cách thủ tục hành 
chính đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu 
tư phát triển đô thị.
Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô nói chung cũng như ngành xây dựng nói riêng trong năm 
2018 tương đối ổn định nhưng Tổng công ty cổ phần VINACONEX vẫn phải tiếp tục đối mặt 
với những khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng và biến động liên tục, mặt bằng lãi suất cho 
vay của các ngân hàng vẫn ở mức tương đối cao, công tác tìm kiếm nguồn việc mới trong 
lĩnh vực xây lắp còn hạn chế do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong ngành, 
đặc biệt là sự lớn mạnh nhanh chóng của các nhà thầu tư nhân trong nước và nước ngoài 
với lợi thế về thiết bị công nghệ, tài chính, quản trị. Công tác tái cấu trúc vốn tại các công ty 
thành viên còn chậm do các yếu tố bất lợi của thị trường tài chính và việc thoái vốn của các 
cổ đông lớn tại công ty mẹ. Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng 
đến lợi nhuận và kế hoạch đầu tư phát triển các dự án mới

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD TỔNG CÔNG TY 
TRONG NĂM 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG 
TY SO VỚI KẾ HOẠCH ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN THÔNG QUA

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 Đạt tỷ lệ % 

Tổng doanh thu, thu nhập 4.491 3.125 70%

Lợi nhuận sau thuế 491 588 120%

Tỷ lệ cổ tức 12% 12% 100%

Năm 2018, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Doanh thu đạt 69,58% và lợi nhuận sau thuế đạt 
119,68% so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua. 
Nguyên nhân chính Tổng công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018 chủ yếu 
do doanh thu lĩnh vực xây lắp không đạt như kỳ vọng vì một số dự án chậm triển khai do nguyên 
nhân từ phía chủ đầu tư, trong đó có cả các dự án của các công ty thành viên mà Tổng công ty dự 
kiến làm tổng thầu xây lắp như Dự án 93 Láng Hạ (Công ty CP BĐS VINACONEX), dự án khu đô thị 
An khánh giai đoạn II (An Khánh JVC). Mặt khác, do sự cạnh tranh gay gắt trong công tác đấu thầu 
giữa các doanh nghiệp xây lắp nên cũng làm giảm số công trình trúng thầu và thi công trong năm 
2018.
Ngoài ra, năm 2018 là năm các cổ đông đại diện vốn Nhà nước tại VINACONEX (SCIC và VIETTEL) 
có kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Tổng công ty nên hoạt động tái cấu trúc vốn của VINACONEX tại 
các công ty các công ty con, công ty liên kết không triển khai như kế hoạch.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Thực hiện việc chuyển giao công tác điều hành 
sau khi 02 cổ đông lớn (SCIC và VIETTEL) hoàn 
thành việc thoái vốn tại VINACONEX, ngày 
13/12/2018, HĐQT đã ban hành Quyết định bổ 
nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông thay thế ông Đỗ 
Trọng Quỳnh giữ chức vụ Tổng giám đốc, người 
đại diện pháp luật của VINACONEX.
Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc 
đã điều hành hoạt động SXKD của Tổng công 
ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy 
chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các 
thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những 
cán bộ có thâm niên gắn bó với Tổng công ty, có 
năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tinh thần trách 
nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 
Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, 
kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 
xây dựng cơ chế làm việc dân chủ, công khai, 
phân cấp phân quyền cụ thể cho từng thành 
viên trong Ban Tổng giám đốc để mỗi người có 
thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và 
chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được 
giao phụ trách. Với vai trò là người đại diện trước 
pháp luật của Tổng công ty, chịu trách nhiệm 
cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám 
đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây 
dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và 

Ban Tổng giám đốc. Việc chuyển giao công tác 
điều hành trong Ban Tổng giám đốc được thực 
hiện theo quy định pháp luật.
Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban 
định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, 
Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng 
Tổng công ty, đồng thời tổ chức họp chuyên 
đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công 
việc có liên quan để chỉ đạo và xử lý kịp thời 
các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các 
cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã 
chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ 
hàng tháng với Chủ tịch HĐQT và các thành viên 
chuyên trách HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà 
soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của 
Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã 
quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải 
pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy, nhân sự, cũng như quan tâm chăm sóc, 
không ngừng cải thiện đời sống cho cán bộ nhân 
viên Tổng công ty. Căn cứ yêu cầu SXKD, Ban 
Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các 
giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, tái cấu 
trúc vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn 
vị thành viên nhằm hoàn thành kế hoạch được 
ĐHĐCĐ phê duyệt.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Trong năm 2018, HĐQT về cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ quy 
định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, thực hiện tốt vai 
trò quản lý, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động SXKD, bảo toàn và phát 
triển nguồn vốn của Tổng công ty. Tất cả các hoạt động của VINACONEX được thực hiện theo 
quy định của Điều lệ, các quy chế của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc 
họp, ban hành 07 Nghị quyết và 53 Quyết định 
(tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng 
văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt 
động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban điều 
hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD 
được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường 
niên 2018 của Tổng công ty theo quy định 
pháp luật và điều lệ Tổng công ty. Định kỳ hàng 
tháng/hàng quý, HĐQT đã tổ chức các phiên 
họp, đưa ra các quyết nghị mang tính định 
hướng toàn diện để chỉ đạo Ban Tổng giám 

đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ SXKD được ĐHĐCĐ thông qua. Các thành 
viên Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng 
góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. 
Giữa các phiên họp định kỳ, HĐQT đã thông 
qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình 
thức xin ý kiến bằng văn bản nhằm đáp ứng 
tiến độ công việc. Các Nghị quyết, Quyết định 
của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với 
điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
của Tổng công ty, tạo điều kiện để Ban Tổng 
giám đốc chủ động trong công tác điều hành 
hoạt động SXKD trong năm 2018.

- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành 
hoạt động SXKD năm 2018 theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, về cơ bản hoàn 
thành các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD được 
ĐHĐCĐ phê duyệt (trừ kế hoạch doanh thu).
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo 
cáo hợp nhất theo quy định.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2018; phê 
duyệt định biên lao động và quỹ lương kế hoạch 
năm 2018 của Tổng công ty
- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu 
trúc vốn tại các đơn vị thành viên của Tổng công 
ty theo định hướng tái cấu trúc được ĐHĐCĐ 
phê duyệt.
- Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của 
Tổng công ty tại các công ty thành viên, công ty 
liên doanh, liên kết

- Giám sát, quản lý hoạt động đầu tư của Tổng 
công ty:
  + Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện đầu tư, bán hàng tại các dự án: Dự án 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao 
Hoà Lạc, Dự án 97-99 Láng Hạ, Dự án VINATA 
2B, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự 
án 93 Láng Hạ.
 + Tiếp tục hỗ trợ các Công ty thành viên triển 
khai các dự án đầu tư: Dự án Bohemia Residence 
- 25 Nguyễn Huy Tưởng (Công ty Bohemia Hà 
Nội), điều chỉnh quy hoạch cho dự án Khu đô thị 
mới Splendora giai đoạn 2 (An Khánh JVC), đầu 
tư dự án mở rộng thuỷ điện Ngòi Phát (NEDI 2)...
  + Nghiên cứu, phát triển các dự án mới tại một 
số địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên...
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V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019 là năm đầu tiên VINACONEX tổ chức 
và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần 
không còn vốn góp của Nhà nước. Trên cơ sở 
đánh giá những việc đã làm được trong thời gian 
qua, cũng như những hạn chế trong công tác 
quản trị điều hành theo cơ chế doanh nghiệp 
nhà nước trước đây, với phương châm “thay đổi 
để vươn xa”, Hội đồng quản trị đề ra định hướng 
nhiệm vụ chính trong năm 2019 như sau:
- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành 
triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành 
công kế hoạch SXKD năm 2019.
- Đổi mới toàn diện về công tác quản trị điều 
hành doanh nghiệp từ Tổng công ty đến các 
công ty thành viên thông qua việc thay đổi tư 
duy, tác phong làm việc của tất cả các cá nhân, 
bộ phận; hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị 
nội bộ đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn, 
hiệu quả.
- Tập trung nâng cao năng lực trong các lĩnh vực 
hoạt động cốt lõi là xây lắp và kinh doanh bất 
động sản; áp dụng khoa học kỹ thuật và công 
nghệ mới trong hoạt động xây lắp và hướng 
trọng tâm vào đấu thầu thực hiện các công trình 
theo mô hình. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu 
tư kinh doanh bất động sản hiện có, đồng thời 
đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển dự án 

mới trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí: pháp lý rõ 
ràng, tính thanh khoản cao, lợi nhuận đảm bảo.
- Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của 
Tổng công ty, thực hiện tốt việc kiểm soát dòng 
tiền và làm tốt công tác quản lý thu hồi công nợ; 
- Tăng cường thực hiện công tác quản trị rủi ro 
đối với hoạt động của Tổng công ty và các công 
ty thành viên song song với việc mở rộng hoạt 
động SXKD
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, 
phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty theo 
hướng tinh, gọn, hiệu quả; nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho người lao động; có những 
chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng 
cao.
- Tăng cường giám sát tuân thủ quy chế sử dụng 
thương hiệu VINACONEX. 
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và 
ngoài nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, 
kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty.
- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của doanh 
nghiệp trong các công tác xã hội, từ thiện, bảo 
vệ môi trường, sử dụng năng lượng xanh vì sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng 
đồng.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG 
NĂM 2018

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh 
giá hoạt động của Tổng công ty trong năm 2018 
còn một số tồn tại, cụ thể như sau:

- Kết quả hoạt động hai lĩnh vực cốt lõi của 
VINACONEX là xây dựng và đầu tư kinh doanh 
bất động sản còn hạn chế (giá trị lợi nhuận của 
cả hai lĩnh vực này cộng lại chỉ chiếm khoảng 
28% tổng lợi nhuận của Tổng công ty năm 2018)
Trong lĩnh vực xây dựng, VINACONEX chưa 
được lựa chọn tham gia các dự án quy mô lớn 
để đảm bảo nguồn việc liên tục và chuyển tiếp 
giữa các năm; mô hình quản lý xây lắp còn chưa 
tinh gọn dẫn đến tăng chi phí quản lý, giảm lợi 
nhuận và năng lực cạnh tranh; một số dự án xây 
lắp dở dang kéo dài qua nhiều năm chưa được 
giải quyết dứt điểm gây lãng phí nguồn lực của 
doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ngoài 

các dự án nhỏ chuyển tiếp, Tổng công ty chưa 
triển khai mới được dự án nào trong năm 2018 
mà chỉ dừng ở bước nghiên cứu và chuẩn bị; dự 
án khu đô thị Splendora sau khi tái khởi động lại 
thông qua việc thực hiện khu đô thị BT5 hiện vẫn 
còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
- Việc hai cổ đông lớn đại diện vốn Nhà nước 
(SCIC và VIETTEL) thực hiện thoái vốn trong năm 
2018 đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của 
Tổng công ty khi các lĩnh vực kinh doanh như 
đầu tư, tái cấu trúc vốn... không được triển khai 
theo kế hoạch.
- Việc triển khai thủ tục giải thể, phá sản tại một 
số đơn vị yếu kém, chỉ còn tồn tại về mặt pháp 
lý (như Công ty CP Vận tải VINACONEX, Công ty 
cổ phần Vipaco, Công ty CP Xuân Mai Đà Nẵng, 
Công ty CP VINACONEX Mart, Công ty XD số 
4...) chưa được triển khai do các quy định pháp lý 
liên quan chưa thật sự cụ thể, rõ ràng.

- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã 
rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm nguồn việc, 
giá trị hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2018 
đạt 3.905 tỷ đồng là kết quả đáng ghi nhận trong 
bối cảnh thị trường xây dựng tiếp tục có sự cạnh 
tranh quyết liệt. Các dự án dở dang tiếp tục được 
triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng cam kết 
với chủ đầu tư. Hoạt động của VINACONEX CM 
trong năm đầu tiên thành lập được duy trì ổn 
định và đã đạt được một số mục tiêu nhất định.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản 
được duy trì ổn định, các dự án đầu tư chuyển 
tiếp (dự án 97 - 99 Láng Hạ, Dự án VINATA 2B..) 
đã được ghi nhận một phần doanh thu, lợi nhuận. 
Hoạt động quản lý, kinh doanh sau đầu tư tại các 
dự án cũ tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngoài việc 
tìm kiếm dự án mới tại các thị trường lớn như Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, Ban Tổng giám đốc đã đẩy 
mạnh công tác tìm kiếm dự án tại một số địa bàn 
mới như Tây Ninh, Quảng Ninh, Phú Yên, Bình 
Định... và bước đầu ghi nhận được những tín hiệu 
tích cực

- Hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty thành 
viên đạt hiệu quả cao, khoản cổ tức thu được từ 
các đơn vị trong năm 2018 là 323,8 tỷ đồng, tăng 
thêm 69,6 tỷ đồng so với kế hoạch năm và tăng 
209,2 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017. 
- Công tác tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, 
an toàn. Các chỉ số tài chính đạt tỷ lệ tốt đối với 
một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu 
tư BĐS và Xây dựng, toàn bộ các khoản nợ vay 
các tổ chức tín dụng, Ngân hàng của Công ty Mẹ 
đều được thanh toán đúng hạn.
- Công tác quan hệ cổ đông, truyền thông, 
thương hiệu được duy trì tốt
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục tạo điều kiện và 
phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của 
Tổng công ty trong việc tổ chức các hoạt động 
thi đua SXKD, văn hóa văn nghệ, uống nước nhớ 
nguồn, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần 
cho người lao động; tổ chức thành công Lễ kỷ 
niệm 30 năm thành lập Tổng công ty để lại nhiều 
cảm xúc về truyền thống, văn hóa doanh nghiệp 
VINACONEX
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VI. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH 
VIÊN HĐQT NĂM 2018

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT:
- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt 
động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc 
chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ 
cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, 
HĐQT.
- Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý 
kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các 
vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các 
phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu 
cầu SXKD của Tổng công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT 
ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động 
của HĐQT.
- Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung 
của Tổng công ty
- Phụ trách công tác tổ chức nhân sự
Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Thành viên HĐQT, 
Tổng giám đốc:
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy 
định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công 
ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng 
công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy 
định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, 
điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng 
công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê 
duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho 

Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ 
chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty
- Phụ trách công tác đầu tư, tài chính, chính sách 
đãi ngộ
Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Phó 
Tổng giám đốc:
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy 
định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công 
ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng 
công ty.
- Phụ trách công tác xây lắp.
Ông Phạm Văn Hải - Thành viên HĐQT:
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy 
định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công 
ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng 
công ty
- Phụ trách công tác khoa học công nghệ
Ông Nguyễn Anh Tùng - Thành viên HĐQT:
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy 
định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công 
ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng 
công ty
- Phụ trách công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.
Ông Lê Đăng Dũng, bà Nghiêm Phương Nhi - 
Thành viên HĐQT:
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy 
định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công 
ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng 
công ty
- Phụ trách công tác quản trị rủi ro, kiểm soát 
nội bộ

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp tham dự/ 

ủy quyền tham dự 
năm 2018

Tỷ lệ Ghi chú

1 Nguyễn Đức Chi Chủ tịch 7/7 100%
Chủ tịch HĐQT từ ngày 

20/4/2017 đến 11/01/2019

2 Đỗ Trọng Quỳnh Thành viên 7/7 100%
Thành viên HĐQT từ ngày 
30/6/2015 đến 11/01/2019

3 Trần Tuấn Anh Thành viên 7/7 100%
Thành viên HĐQT từ ngày 
20/4/2017 đến 11/01/2019

4 Nguyễn Anh Tùng Thành viên 7/7 100%
Thành viên HĐQT từ ngày 
20/4/2017 đến 11/01/2019

5 Phạm Văn Hải Thành viên 7/7 100%
Thành viên HĐQT từ ngày 
20/4/2017 đến 11/01/2019

6 Lê Đăng Dũng Thành viên 7/7 100%
Thành viên HĐQT từ ngày 
20/4/2017 đến 11/01/2019

7 Nghiêm Phương Nhi Thành viên 7/7 100%
Thành viên HĐQT từ ngày  
20/4/2017 đến 11/01/2019

VII. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 
CỦA HĐQT NĂM 2018

STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/2018/NQ-
HĐQT 15/1/2018

- Ghi nhận nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 
2018 của Công ty Mẹ.
- Về việc tái cấu trúc vốn tại Viglafico và VINAHUD, HĐQT đề nghị đưa 
vào kế hoạch triển khai tái cấu trúc năm 2018 để ĐHĐCĐ thường niên 
2018 phê duyệt kế hoạch tổng thể.
- Về nội dung liên quan đến tái cấu trúc tại Công ty An Khánh JVC, đề 
nghị Ban điều hành tiếp tục đàm phán với đối tác theo phương án đã đề 
xuất, báo cáo lại HĐQT sau khi có kết quả.

2 02/2018/NQ-
HĐQT 23/3/2018

- Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các công ty thành viên, các dự án, BQL 
toà nhà rà soát, kiểm tra hệ thống - quy trình phòng cháy chữa cháy; 
đồng thời lập kế hoạch kiểm tra rà soát PCCC định kỳ 01 quý/lần
- Phê duyệt phương án thay đổi nhân sự quản lý vốn tại các đơn vị có 
tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty trên 50% VĐL hoặc trên 100 tỷ đồng
- Ghi nhận báo cáo của Công ty TNHH Thuỷ tinh Pha lê Bohemia Hà Nội 
về phương án bán hàng dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng
- Phê duyệt danh sách các đơn vị tư vấn định giá và tư vấn chào bán cổ 
phần phục vụ công tác tái cấu trúc của Tổng công ty năm 2018

3 03/2018/NQ-
HĐQT 29/5/2018

- Thống nhất phê duyệt hạn mức bảo lãnh và hạn mức vay vốn lưu động 
tại các Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam
- Phê duyệt lựa chọn Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán 
BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 của công ty mẹ và các đơn vị thành 
viên theo danh sách kèm theo
- Một số nội dung liên quan đến công tác tái cấu trúc năm 2018 của 
Tổng công ty
- Thống nhất chủ trương sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và các 
quy chế nội bộ của Tổng công ty
- Thống nhất phương án thay đổi nhân sự đại diện vốn tại An Khánh JVC
- Đề nghị Ban điều hành làm việc với đối tác tại An Khánh JVC để thống 
nhất sơ bộ phương án bảo lãnh cho các khoản nợ xây dựng GĐ1 của An 
Khánh JVC cho Posco E&C, Posco VN và VINACONEX
- Đề nghị Ban điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai đầu tư 
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc
- Ghi nhận nội dung báo cáo về việc đầu tư dự án Cụm công nghiệp Sơn 
Đông - thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

4 04/2018/NQ-
HĐQT 15/8/2018

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh pháp lý Dự án KCN CNC2 theo Nghị 
định 74/2017/NĐ-CP về quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với 
KCNC Hoà Lạc.
- Thống nhất chủ trương đầu tư một số hạng mục công trình thuộc Dự 
án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật dự án KCN CNC2.
- Thống nhất chủ trương thành lập 02 Công ty TNHH MTV để quản lý 02 
trường nghề, đề nghị BĐH hoàn thiện hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng 
đất, hoàn thiện phương án thành lập Công ty, báo cáo HĐQT xem xét 
quyết định.
- Ghi nhận nội dung báo cáo về các nội dung liên quan đến việc tổ chức 
lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty.
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STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

5 05/2018/NQ-
HĐQT 22/10/2018

- Ghi nhận báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2018 và đánh giá khả 
năng thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2018.
- Thống nhất để Chủ tịch HĐQT chỉ đạo người đại diện vốn tại 
VINACONEX ITC tiến hành khởi kiện hành chính QĐ số 2786/QĐ-
UBND của UBND thành phố Hải Phòng.
- Ghi nhận báo cáo về kết quả tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm 
ngày thành lập Tổng công ty.

6 06/2018/NQ-
HĐQT 06/12/2018 Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

7 07/2018/NQ-
HĐQT 10/12/2018 Thông qua một số nội dung liên quan đến Đơn xin từ nhiệm chức vụ 

Tổng giám đốc Tổng công ty

8 02A/2018/QĐ-
HĐQT 02/01/2018 Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí đấu nối hệ thống cấp nước và chi 

phí vận chuyển xử lý rác thải toà chung cư 2B Vinata

9 03A/2018/QĐ-
HĐQT 03/01/2018

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt 
thiết bị khối nhà lớp học 4 tầng dự án cải tạo mở rộng quy mô đào tạo 
trường tiểu học Lý Thái Tổ

10 04/2018/QĐ-
HĐQT 03/1/2018

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt 
thiết bị nhà đa năng, cải tạo cảnh quan sân vườn và cải tạo sửa chữa 
một số hạng mục khác dự án cải tạo mở rộng quy mô đào tạo trường 
mầm non Lý Thái Tổ 2

11 15/2018/QĐ-
HĐQT 08/01/2018 Phê duyệt phương án bán các căn hộ còn lại tại dự án 2B Vinata

12 16/2018/QĐ-
HĐQT 10/01/2018 Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án hệ thống cấp nước 

huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

13 19/2018/QĐ-
HĐQT 15/1/2018

Phê duyệt mua 50% cổ phần của Công ty CP Bất động sản Việt 
Phương để thực hiện đầu tư dự án toà nhà hỗn hợp tại 209 Ngô Gia 
Tự - Bắc Ninh

14 65/2018/QĐ-
HĐQT 02/2/2018 Quyết toán quỹ lương năm 2017 của cơ quan Tổng công ty

15 70/2018/QĐ-
HĐQT 13/2/2018 Cử TGĐ Đỗ Trọng Quỳnh; PTGĐ Trần Tuấn Anh đi công tác nước ngoài 

tại Australia

16 73/2018/QĐ-
HĐQT 28/2/2018 Thay đổi nhân sự quản lý vốn, tham giá HĐQT tại Công ty cổ phần 

VIMECO và Xi măng Cẩm Phả

17 74/2018/QĐ-
HĐQT 28/2/2018 Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn, tham gia HĐQT tại Công ty cổ 

phần VINAHUD, VINACONEX VCTD

18 89/2018/QĐ-
HĐQT 13/3/2018 Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường 

niên của Tổng công ty năm 2018

19 100/2018/QĐ-
HĐQT 23/3/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Nedi 2

STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

20 100A/2018/
QĐ-HĐQT 23/3/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại VINACONEX 

VCTD

21 101/2018/QĐ-
HĐQT 23/3/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty xây 

dựng Đà Nẵng

22 101A/2018/
QĐ-HĐQT 23/3/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 

VINACONEX 1

23 102A/2018/
QĐ-HĐQT 23/3/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý phần vốn tại VIMECO

24 103/2018/QĐ-
HĐQT 23/3/2018 Phê duyệt phương án cử lại nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công 

ty tại VINACONEX 11

25 103A/2018/
QĐ-HĐQT 23/3/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi 

măng Cẩm Phả

26 106A/2018/
QĐ-HĐQT 27/3/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty tại VINACONEX ITC

27 112/2018/QĐ-
HĐQT 29/3/2018 Phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của VIMECO

28 114/2018/QĐ-
HĐQT 29/3/2018 Phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV VINACONEX Đầu tư 

lên 400 tỷ đồng; góp vốn điều lệ cho Công ty bằng tiền và tài sản

29 128/2018/QĐ-
HĐQT 03/4/2018

Chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị 
mới Đồi Chè - Quảng Ninh tại khu 2B;3;4A;4B;5;6 khu Đồi Chè thu+ộc 
các phường Cao Xanh và Cao Thắng, thành phố Hạ Long

30 134A/2018/
QĐ-HĐQT 12/4/2018 Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí đấu nối dự án cải tạo mở rộng quy 

mô đào tạo trường mầm non Lý Thái Tổ 2

31 138A/2018/
QĐ-HĐQT 16/4/2018 Phê duyệt điều chỉnh gói thầu CĐT1 “Thi công cảnh quan sân vườn 

ngoài nhà, kết cấu thép và hoàn thiện khác” Dự án Toà chung cư 2B

32 148/2018/QĐ-
HĐQT 24/4/2018 Phê duyệt chủ trương tham gia hợp tác đầu tư dự án khu dân cư phường 

Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM

33 171/2018/QĐ-
HĐQT 15/5/2018 Kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGĐ đối với ông Nguyễn Ngọc Điệp

34 181/2018/QĐ-
HĐQT 18/5/2018 Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018 của cơ quan Tổng công ty

35 213/2018/QĐ-
HĐQT 07/6/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty An Khánh 

JVC

36 214/2018/QĐ-
HĐQT 08/6/2018 Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2018 của Tổng công ty

37 215/2018/QĐ-
HĐQT 08/6/2018

Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập dự án ĐTXD toà nhà hỗn hợp đỗ 
xe cao tầng, văn phòng, thương mại và dịch vụ tại ô đất đã xây dựng 
toà nhà trung tâm thời trang, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính
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STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

38 220/2018/QĐ-
HĐQT 14/6/2018 Phê duyệt phương án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ 

sở) dự án hệ thống cấp nước VINACONEX - Sapa

39 221/2018/QĐ-
HĐQT 14/6/2018 Cử cán bộ tham gia đoàn công tác đi khảo sát thị trường tại một số 

nước châu Âu

40 222/2018/QĐ-
HĐQT 15/6/2018

Phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: sửa chữa chống 
thấm mái, mặt ngoài và gia cố khắc phục hiện tượng đá ốp mặt ngoài 
công trình bị rơi, sơn lại mặt đứng của 04 toà nhà tại khu N05

41 223/2018/QĐ-
HĐQT 15/6/2018

Phê duyệt quy chế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: sửa chữa 
chống thấm mái, mặt ngoài và gia cố khắc phục hiện tượng đá ốp mặt 
ngoài công trình bị rơi, sơn lại mặt đứng của 04 toà nhà tại khu N05

42 226/2018/QĐ-
HĐQT 22/6/2018

Phê duyệt không thực hiện việc mua lại phần diện tích văn phòng/ 
thương mại dịch vụ đối với phần VINACONEX được chia quyền bán tại 
dự án 97-99 Láng Hạ theo phương án đã được HĐQT duyệt tại quyết 
định 0561A/2017/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2017

43 227/2018/QĐ-
HĐQT 25/6/2018 Phương án thanh toán cổ tức năm 2017 lần 2

44 244/2018/QĐ-
HĐQT 10/7/2018

Phê duyệt đầu tư hạng mục Bể nước ngầm Dự án cải tạo mở rộng quy 
mô đào tạo Trường tiểu học Lý Thái Tổ thuộc KĐT mới Trung Hoà - 
Nhân Chính

45 253/2018/QĐ-
HĐQT 20/7/2018 Chấm dứt uỷ quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ 

phần BĐS VINACONEX

46 254/2018/QĐ-
HĐQT 20/7/2018 Chấm dứt uỷ quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 

TNHH Thuỷ tinh pha lê Bohemia Hà Nội

47 266/2018/QĐ-
HĐQT 08/8/2018

Phê duyệt quy định và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thủ tục 
điều chỉnh quy hoạch để đầu tư dự án Toà nhà hỗn hợp đỗ xe cao tầng, 
VPTM và DV tại ô đất đã xây dựng toà nhà Trung tâm thời trang, KĐT 
Trung Hoà - Nhân Chính

48 283A/2018/
QĐ-HĐQT 30/8/2018 Phê duyệt gói thầu và dự toán gói thầu “Dịch vụ quản lý vận hành” Dự 

án toà chung cư 2B

49 295/2018/QĐ-
HĐQT 06/9/2018 Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ đối với ông Lê Doanh Yên

50 315/2018/QĐ-
HĐQT 21/9/2018

Phê duyệt phương án tham gia đấu giá khu đất đấu giá đợt 1 thuộc Dự 
án khu dịch vụ TM, VP và dân cư thuộc KĐT Đông Hương, thành phố 
Thanh Hoá thuộc MBQH số 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

51 321/2018/QĐ-
HĐQT 27/9/2018

Phê duyệt chủ trương giao Công ty VINACONEX Invest nghiên cứu 
đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Đông tại thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội và liên danh với các đối tác khác để cùng 
nhau thực hiện dự án

52 322/2018/QĐ-
HĐQT 27/9/2018

Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu để đầu tư một số dự án 
thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo hình 
thức BOT

STT Số Nghị quyết/
Quyết định Ngày Nội dung

53 328/2018/QĐ-
HĐQT 01/10/2018 Giải thể BĐH tổ hợp dự án thuỷ điện Buôn Tua Srah

54 330A/2018/
QĐ-PTNL 02/10/2018 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

55 343/2018/QĐ-
HĐQT 24/10/2018 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

56 357/2018/QĐ-
HĐQT 05/11/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần 

VIWACO

57 358/2018/QĐ-
HĐQT 05/11/2018 Uỷ quyền nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần 

VINACONEX P&C

58 368/2018/QĐ-
HĐQT 14/11/2018 Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGĐ đối với ông Dương Văn Mậu

59 401/2018/QĐ-
HĐQT 06/12/2018 Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

60 405/2018/QĐ-
HĐQT 13/12/2018 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và Người đại diện theo pháp luật

TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tiểu ban Thư ký - Tổng hợp

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó giám đốc Ban Phát triển nhân lực - Trưởng Tiểu ban (Kiêm nhiệm)
Ông Nguyễn Duy Hiếu - Thư ký Tổng giám đốc - Thành viên (Kiêm nhiệm)
Bà Đinh Nguyễn Thu Trang - TP Đối ngoại & Quan hệ cổ đông Ban Đối ngoại - Pháp chế -Thành 
viên (Kiệm nhiệm)
Ông Hoàng Thiệu Bảo - PTP Đấu thầu & Quản lý dự án Ban Xây dựng - Thành viên (Kiêm nhiệm)
Ông Đinh Trung Anh - Thành viên (Chuyên trách)

Nhiệm vụ:
Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; 
cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các thỏa thuận của 
Tổng công ty gửi các công ty thành viên.
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THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TRƯỚC NGÀY 11/01/2019

Ông Đặng Thanh Huấn
Trưởng Ban Kiểm soát
Sinh năm 1964

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm 1979

Ông Nguyễn Minh Quang
Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 17/4/2018
Sinh năm 1986

Bà Kiều Bích Hoa
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm 1983

Ông Bùi Anh Vũ
Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 17/4/2018
Sinh năm 1989

Ông Vũ Hồng Tuấn
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm 1967

TỪ NGÀY 11/01/2019

Ông Vũ Văn Mạnh
Trưởng Ban Kiểm soát
Sinh năm 1972

Ông Trần Trung Dũng
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm 1972

Ông Nguyễn Xuân Đại
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm 1974

Ông Chu Quang Minh
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm 1984

Bà Trần Thị Kim Oanh
Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm 1977
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng 
nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông giao cụ thể:
- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định 
kỳ hàng quý, năm để đánh giá hoạt động của 
HĐQT, Ban điều hành; 
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành 
các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng 
giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp 
luật và Điều lệ của Tổng công ty;
- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của 
Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo 
đúng quy định của Pháp luật về yêu cầu công 
bố thông tin đối với Công ty đại chúng: Công 
bố các BCTC cả năm 2017; BCTC quý, 6 tháng 
năm 2018; Biên bản, Nghị quyết Đại hội đông cổ 
đông thường niên 2018; các thông tin liên quan 
đến công tác thay đổi nhân sự chủ chốt; các 
thông tin liên quan đến việc thoái vốn của Tổng 
công ty tại các đơn vị thành viên... theo quy định 
của Pháp luật;
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chức năng 
kiểm soát và đề ra chương trình kiểm soát; thảo 
luận, kiểm tra toàn bộ hoạt động của Tổng Công 
ty; 
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát 

việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của 
Tổng công ty trong quản lý, điều hành hoạt động 
kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. 
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty về các 
vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng công 
ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh 
giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài 
chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán 
độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các 
Báo cáo tài chính năm 2017 và năm 2018.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả 
thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
thường niên đối với HĐQT và Ban Giám đốc 
Tổng công ty.
- Phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công 
ty thẩm định tài liệu, đề xuất  đơn vị kiểm toán 
độc lập để Người đại diện vốn biểu quyết tại 
ĐHĐCĐ thường niên các công ty thành viên.
- Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản 
cuối năm của Tổng công ty và các đơn vị thành 
viên.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, 
nhiệm vụ.

II. SỰ PHỐI HỢP VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng 
quản trị, Ban điều hành Tổng công ty, thể hiện:
- Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự 
và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT 
Tổng công ty, 
- Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự các 
cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng và các 
cuộc  họp quan trọng khác của Ban Tổng giám 
đốc Tổng công ty; được tham gia ý kiến về các 
vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành 

Tổng công ty.
- Các Phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài 
liệu, biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của 
Tổng công ty, các thông tin khác được gửi tới 
Ban kiểm soát cùng thời gian và theo phương 
thức như với thành viên HĐQT. 
- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp 
đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động 
của Tổng công ty theo yêu cầu bằng văn bản 
(của Ban kiểm soát).

Kỳ họp Nội dung
Số lượng 

thành viên 
tham dự

Kết quả

Quý I/2018

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị,
Ban điều hành và hoạt động của Tổng Công
ty nói chung trong năm 2017 bao gồm:

+ Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban
Điều hành

+ Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty trong năm 2017
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
Tổng công ty trình ĐHĐCĐ thường niên
2018.

5 Thống nhất 
100%

Quý II/2018

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị,
Ban điều hành và hoạt động của Tổng Công
ty nói chung trong Quý I năm 2018
- Thảo luận, kiến nghị HĐQT lựa chọn Công
ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
BCTC riêng, hợp nhất 6 tháng, cả năm
2018 của Tổng công ty và các đơn vị thành
viên, trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm
toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường
niên thông qua.

5 Thống nhất 
100%

Quý III/2018

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị,
Ban điều hành và hoạt động của Tổng Công
ty nói chung trong 6 tháng đầu năm 2016
bao gồm:

+ Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban
Điều hành

+ Kiểm tra, đánh giá công tác công bố
thông tin của Tổng công ty (Báo cáo quản
trị 6 tháng, BCTC bán niên 2018…)

+ Soát xét BCTC 6 tháng đầu năm
+ Các công tác khác.

5 Thống nhất 
100%

III. CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018
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THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VÀ BAN KIỂM SOÁT

TT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ thu nhập từ Lương Tỷ lệ thu nhập từ 
Thưởng 

Tỷ lệ thu nhập từ 
Thù lao Tổng cộng Ghi chú 

I HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH 

1 Nguyễn Anh Tùng Thành viên HĐQT 94.83% 5.17% 100% Hưởng lương thành viên HĐQT chuyên trách từ
Quỹ lương cán bộ quản lý Tổng công ty

2 Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban kiểm soát 94.35% 5.65% 100% Hưởng lương Trưởng ban kiểm soát từ Quỹ
lương cán bộ quản lý chuyên trách Tổng công ty

II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 

1 Nguyễn Đức Chi Chủ tịch HĐQT 30.75% 69.25% 100% Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm. Thù lao chuyển trả
cho TCT SCIC

2 Đỗ Trọng Quỳnh TV HĐQT - Tổng giám đốc  86.03% 5.41% 8.55% 100%

Thôi chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty từ
ngày 13/12/2018. Thành viên HĐQT, Bí thư
Đảng ủy TCT. Hưởng lương từ Quỹ lương cán bộ
quản lý Tổng công ty

3 Lê Đăng Dũng Thành viên HĐQT 0.00% 35.18% 64.82% 100% Thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Thù lao chuyển
trả cho Tập đoàn Viettel

4 Nghiêm Phương Nhi Thành viên HĐQT 0.00% 30.75% 69.25% 100% Thành viên HĐQT kiêm nhiệm . Thù lao chuyển
trả cho Tập đoàn Viettel

5 Phạm Văn Hải Thành viên HĐQT 0.00% 30.75% 69.25% 100%

6 Trần Tuấn Anh Thành viên HĐQT, Phó TGĐ 84.94% 5.30% 9.76% 100% Hưởng lương từ Quỹ lương cán bộ quản lý Tổng
công ty

7 Vũ Hồng Tuấn                              Thành viên BKS 0.00% 35.18% 64.82% 100% Thành viên BKS kiêm nhiệm. Thù lao chuyển trả
cho TCT SCIC

8 Kiều Bích Hoa  Thành viên BKS 0.00% 35.18% 64.82% 100% Thành viên BKS kiêm nhiệm. Thù lao chuyển trả
cho TCT SCIC

9 Nguyễn Minh Quang Thành viên BKS 0.00% 0.00% 100.00% 100% Thành viên BKS kiêm nhiệm đến 17/4/2018.
Thù lao chuyển trả cho Tập đoàn Viettel.

10 Bùi Anh Vũ Thành viên BKS 0.00% 18.17% 81.83% 100%
Thành viên BKS kiêm nhiệm từ 17/4/2018. Thù
lao chuyển trả cho Tập đoàn Viettel (thay cho
ông Nguyễn Minh Quang)

11 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên BKS 88.10% 5.60% 6.30% 100% Thành viên BKS kiêm nhiệm .

III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY 

1 Nguyễn Xuân Đông Tổng giám đốc 100.00% 0.00% 0.00% 100% Được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng
công ty từ ngày 13/12/2018

2 Nguyễn Ngọc Điệp Phó Tổng giám đốc 94.20% 5.80% 0.00% 100%

3 Lê Doanh Yên Phó Tổng giám đốc 93.67% 6.33% 0.00% 100%

4 Thân Thế Hà Phó Tổng giám đốc 94.02% 5.98% 0.00% 100%

5 Dương Văn Mậu Phó Tổng giám đốc 94.13% 5.87% 0.00% 100%

6 Vũ Nhất Kế toán trưởng 94.13% 5.87% 0.00% 100%

Ghi chú:
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: hưởng lương từ quỹ lương của Tổng công ty
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: hưởng thù lao từ quỹ thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt
- Đối với các thành viên Ban điều hành kiêm nhiệm tham gia HĐQT: hưởng lương đối với chức danh 
Ban điều hành (chuyên trách) và một phần thù lao cho chức danh kiêm nhiệm HĐQT.
- Chi tiết thù lao của thành viên HĐQT và Ban điều hành (bao gồm cả những người nắm giữ vị trí điều 
hành) được phân chia theo tỷ lệ phần trăm vào các loại sau: (1) Lương; (2) Thưởng; (3) Thù lao và các  
quỹ đã được trả dựa trên kết quả hoạt động của Công ty.
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BÁO CÁO CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH
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Ông Đỗ Trọng Quỳnh
Tổng giám đốc đến ngày 13/12/2018

Sinh năm 1962
1985 - 1995: Công ty Xây dựng nhà ở số 3 - Sở Xây dựng Hà Nội
1995 - 2014: Đội trưởng đội xây dựng 208, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT 
Công ty cổ phần xây dựng số 2.
2014 - 2015: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX
2015 - 2018: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX
2018 - 2019: Thành viên HĐQT Tổng công ty CP VINACONEX

Ông Nguyễn Xuân Đông
Tổng giám đốc từ ngày 13/12/2018

Sinh năm 1966
1988 - 1991: Nhà máy Bê tông Xuân Mai
1992 - 2001: Chỉ huy trưởng Công ty Xây dựng Phát triển Nông thôn 8
2001 - 2018: Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng
2018 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX; 
Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng

Ông Trần Tuấn Anh
Phó Tổng giám đốc đến ngày 11/01/2019

Sinh năm 1973
1995 - 1997: Tổng công ty Cơ khí xây dựng Việt Nam
1997 - 2002: Công ty cơ giới lắp máy và xây dựng
2002 - 2016: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Giám đốc Trung tâm XNKXD, Ủy 
viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP VIMECO
2016 - 2019: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX

Ông Nguyễn Ngọc Điệp
Phó Tổng giám đốc đến ngày 28/02/2019

Sinh năm 1959
1980 - 1984: Binh đoàn 12
1984 - 1988: Xí nghiệp thi công cơ giới số 13, Liên hiệp các Xí nghiệp thi công 
cơ giới, Ban hợp tác Lao động Bộ Xây dựng
1988 - 1994: Phó Giám đốc Công ty VINASERCO-PRAHA trực thuộc Tổng công 
ty VINACONEX
1994 - 2019: Trưởng Phòng Tổ chức lao động, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu 
lao động, Trợ lý Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VINACONEX

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH Ông Thân Thế Hà
Phó Tổng giám đốc
 
Sinh năm 1969
1992 - 2000: Phòng Kinh doanh Tổng công ty VINACONEX
2000 - 2002: Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh
2002 - 2003: Phó tổng giám đốc Công ty đầu tư thương mại Tràng Tiền
2003 - 2007: Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm XKLĐ và TM VINACONEX thuộc 
Tổng công ty 
2007 - 2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Nhân lực và Thương mại VINACONEX
2010 - 2012: Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Cẩm Phả
2014 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX

Ông Dương Văn Mậu
Phó Tổng giám đốc

Sinh năm 1978
2001 - 2004: Trung tâm nghiên cứu thiết kế và ứng dụng công nghệ mới R&D - 
thuộc VINACONEX
2004 - 2008: Công ty CP Bê tông và XD VINACONEX Xuân Mai
2008 - 2013: Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế VINACONEX Xuân Mai 
2013: Tổng giám đốc Công ty CP Bê tông và Xây Dựng VINACONEX Xuân Mai
2013 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX

Ông Lê Doanh Yên
Phó Tổng giám đốc

Sinh năm 1959
1983 - 1991: Xí nghiệp thi công cơ giới số 12 - Liên hiệp các Xí nghiệp Thi công 
cơ giới, LICOGI
1992 - 2002: Phòng Kế hoạch - Thống kê và Tổng hợp; Phòng Đầu tư tại Tổng 
công ty VINACONEX
2002 - 2012: Phó tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Liên 
doanh Vinata 
2012 - 2013: Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX
2013 - nay: Phó Tổng Giám đóc Tổng công ty CP VINACONEX

Ông Nguyễn Hữu Tới
Phó Tổng giám đốc từ ngày 30/01/2019

Sinh năm 1959
1980 - 1998: Công ty Xây dựng số 5-Nam Định
1998 - 2000: Giám đốc Chi nhánh xây dựng 504 - Công ty Cơ khí và xây lắp số 12
2000: Phó Giám đốc Công ty Cơ khí và Xây lắp số 12
2001- 2019: Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng số 12 
(VINACONEX 12)
2019 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đóc Tổng công ty CP VINACONEX

TOÅNG COÂNG TY CP VINACONEX BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 201872 73



PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2018 của Công ty Mẹ: 

Đơn vị: Tỷ đồng
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Tổng doanh thu, thu nhập Lợi nhuận sau thuế

Kết quả quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 
2018: Doanh thu đạt 70% và lợi nhuận sau thuế 
đạt 120% so với kế hoạch đã được Đại hội cổ 
đông năm 2018 thông qua. 

Doanh thu hoạt động xây lắp đạt thấp so với kế 
hoạch (59,1%) là nguyên nhân dẫn đến Tổng 
doanh thu của Công ty mẹ không đạt kế hoạch. 
Nguyên nhân chính do các dự án của chủ đầu 
tư triển khai chậm (vướng mắc ở thủ tục đất đai, 
thủ tục đầu tư), trong đó có cả các dự án đầu 
tư của Tổng công ty như dự án 93 Láng Hạ, dự 
án khu đô thị An Khánh... Mức độ cạnh tranh 
trong ngành xây dựng không giảm phần khốc 
liệt, ngoài các đối thủ truyền thống như HBC, 
Coteccons, Cofico, Tổng công ty Xây dựng số 
1 (CC1) thì những doanh nghiệp với quy mô nhỏ 

hơn cũng muốn mở rộng thị phần như Descon, 
Dũng Tiến, An Phong, AGC..., đã ảnh hưởng tới 
kết quả trúng thầu của Tổng Công ty.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có 
hoạt động thoái vốn tại các công ty con, công ty 
liên kết. Nhưng do các cổ đông nhà nước SCIC 
và VIETTEL có kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 
Tổng công ty nên kế hoạch thoái vốn tại các 
công ty con, công ty liên kết không thực hiện. 
Dù vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh 
khác được tăng cường, lợi nhuận tăng so với 
kế hoạch nên tổng chung lại, Tổng công ty vẫn 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm. 
Đây là một nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong 
công tác điều hành kinh doanh năm 2018.

Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 Đạt tỷ lệ % 

Tổng doanh thu, thu nhập 4.491 3.125 70%

Lợi nhuận sau thuế 491 588 120%

Tỷ lệ cổ tức 12% 12% 100%

2. Đánh giá tình hình hoạt động ở những lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

Năm 2018, mặc dù nỗ lực trong việc tìm kiếm nguồn công việc 
mới và triển khai các dự án hiện có, nhưng tỷ lệ thực hiện của 
hoạt động xây lắp chưa đạt kỳ vọng mà Lãnh đạo Tổng Công ty 
mong muốn. Tới thời điểm báo cáo, Tổng Công ty đã ký được 
giá trị hợp đồng mới là 3.904,7 tỷ đồng, hiện tại đang tiếp tục 
thương thảo các hợp đồng mới với giá trị lớn. Các gói thầu mới 
ký kết có giá trị lớn phải kể đến dự án Mikazuki Đà Nẵng (920 tỷ 
đồng), Sunrise Bay Đà Nẵng (250 tỷ đồng), gói thầu 14 Cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi (279,5 tỷ đồng), các công trình Mapletree 
Bắc Ninh, Bình Dương (760 tỷ đồng), dự án 21 Lê Văn Lương 
(328 tỷ đồng), tòa nhà VIETTEL Quảng Ninh (160,3 tỷ đồng)..., 
tạo nguồn công việc và tăng giá trị doanh thu - lợi nhuận xây lắp 
trong những tháng cuối năm và chuyển tiếp sang năm 2019.
Các công trình, dự án do Tổng Công ty tham gia thi công trong 
năm 2018 đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng, an toàn lao động 
và được chủ đầu tư đánh giá cao.

LĨNH VỰC XÂY LẮP

Hoạt động Bất động sản bước đầu khởi sắc, năm 2018 đã ghi 
nhận một phần doanh thu, lợi nhuận từ dự án 2B Vinata, dự án 
Bohemia - 25 Nguyễn Huy Tưởng...Thực hiện các dự án liên 
doanh, liên danh để tạo dòng tiền/lợi nhuận xây lắp như: dự 
án 97-99 Láng Hạ (Liên danh với Petrowaco), dự án khu ĐTM 
Splendora - BT5 tại An Khánh (Liên doanh với Phú Long)...

Bên cạnh các dự án đã triển khai, trong năm Ban Tổng giám đốc 
đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau một thời gian 
dài vướng mắc tại Dự án 93 Láng Hạ để khởi công xây dựng năm 
2019; Tích cực tìm hướng đầu tư khai thác dự án khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc, thủ tục cấp GCNQSD đất tại các trường Lý Thái Tổ, 
làm việc với UBND Hải Phòng hủy quyết định thu hồi dự án Cát 
Bà Amatina mà VINACONEX là cổ đông giữ vốn chi phối.

KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN
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Năm 2018, riêng khoản cổ tức thu được từ các đơn vị là 323,8 tỷ 
đồng, tăng thêm 69,6 tỷ đồng so với kế hoạch năm và tăng 209,2 
tỷ đồng so với thực hiện năm 2017. 
Công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị được thực hiện nghiêm 
túc, kiểm soát tốt chi phí trích lập tăng giá trị hoàn nhập so với 
kế hoạch đề ra.

HOẠT ĐỘNG
ĐẦU TƯ VỐN

Hệ thống giáo dục cụm trường Lý Thái Tổ được duy trì hiệu quả, 
hàng năm mang lại nguồn lợi nhuận ổn định đóng góp vào hiệu 
quả chung của Tổng công ty.
Năm 2018, hoạt động cho thuê tài sản hoàn thành sau đầu tư 
tiếp tục được quản lý và khai thác tốt, tỷ lệ cho thuê gần như phủ 
kín 100% tại các tòa VINACONEX Tower - 34 Láng Hạ, Trung 
tâm thời trang, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Khu ĐTM N05 
Đông Nam Trần Duy Hưng, Tòa nhà 47 Điện Biên Phủ - TP Hồ 
Chí Minh, Tòa Nhà văn phòng Miền Trung - Đà Nẵng..
Ngoài ra, trong năm 2018 Tổng công ty có các khoản lãi từ hoàn 
nhập dự phòng bảo hành dự án No5 (29,7 tỷ đồng), hoàn nhập dự 
phòng phải thu khó đòi (30,1 tỷ đồng)...

HOẠT ĐỘNG
KHÁC

Các yếu tố chi phí năm 2018 không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Tổng công ty, được duy trì 
ở mức phù hợp, thấp hơn năm trước:
- Chi phí lãi vay năm 2018 là 33,4 tỷ đồng chiếm 1% Tổng doanh thu, giảm 53% so với 2017
- Chi phí quản lý DN là 83 tỷ đồng, chiếm 2,6% Tổng doanh thu, giảm 31% so với 2017 

3. Tình hình tài chính:
Các chỉ số tài chính của Tổng Công ty ở thời 
điểm cuối năm có sự biến động nhẹ so với thời 
điểm đầu năm; trong đó khả năng thanh toán 
các khoản nợ đến hạn tăng so với đầu năm, điều 
này làm giảm rủi ro khả năng thanh toán các 
khoản nợ của Tổng Công ty, hệ số nợ giảm đảm 
bảo độ an toàn, ổn định. Các chỉ số tài chính đạt 
tỷ lệ tốt đối với một doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực đầu tư BĐS và Xây dựng.
Năm 2018, cũng như các năm trước đây, toàn 
bộ các khoản nợ vay các tổ chức tín dụng, Ngân 

hàng của Công ty Mẹ đều được thanh toán 
đúng hạn. Cho đến nay, tại Công ty Mẹ không 
có nợ quá hạn, nợ xấu. Kết thúc năm tài chính 
2018, nợ phải trả của Công ty Mẹ là 3.161 tỷ 
đồng giảm 1.206,64 tỷ đồng so với năm 2017 
(27,6%). Trong đó nợ ngắn hạn giảm 1.159,95 
tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 46,68 tỷ đồng.
Công ty Mẹ không có khoản nợ phải trả bằng 
ngoại tệ nên hiện tại sự biến động về chênh 
lệch tỷ giá hối đoái không có ảnh hưởng xấu đến 
các khoản công nợ phải trả tại Công ty Mẹ. 

4. Kết quả kinh doanh hợp nhất Tổng công ty năm 2018:
Năm 2018, Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng 
công ty đạt 10.084 tỷ đồng, bằng 84,4% so với 
năm 2017, trong đó doanh thu từ hoạt động Xây 
lắp, kinh doanh Bất động sản, sản xuất VLXD và 
các dịch vụ cho thuê mặt bằng, tư vấn, giáo dục 
đạt 9.731 tỷ đồng chiếm 96,5% Tổng doanh 
thu của toàn Tổng công ty; đảm bảo toàn Tổng 
công ty vận hành theo định hướng hoạt động 
chính là Xây dựng và Kinh doanh BĐS kết hợp 
với các ngành bổ trợ khác. Lợi nhuận hợp nhất 
năm 2018 đạt 795 tỷ đồng, bằng 39,2% so với 
năm 2017.
Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 (về 
doanh thu và lợi nhuận) thấp hơn so với thực 
hiện năm 2017, do năm 2017 Tổng Công ty có 
khoản thu nhập lớn bất thường từ việc thoái vốn 

100% phần vốn góp tại Công ty cổ phần nước 
sạch VIWASUPCO.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển 
khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhưng 
nhìn chung hoạt động sản xuất của các đơn vị 
trong hệ thống tương đối ổn định. Các đơn vị đã 
tranh thủ các cơ hội để triển khai các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, bám sát kế hoạch đặt ra và 
có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2017. 
Có 04 công ty thành viên đã đạt doanh thu trên 
1.000 tỷ đồng (VC2, VC9, VC25, VIMECO); 
những đơn vị có lợi nhuận tăng trên 50% so với 
kế hoạch năm (VIWACO 162,2%, VINACONEX 
Dung Quất 196,3%, NEDI 2 151%, P&C 164%, 
VINAHUD 152%)

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 % thay đổi

Tổng Doanh thu, thu nhập 10.084 11.949 84,4%

Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế 795 1.952 40,7%

Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp 639 1.629 39,2%

Đơn vị: Tỷ đồng
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II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2018
1. Công tác quản trị:
Ban điều hành nỗ lực thực hiện các Nghị quyết 
do HĐQT giao, phối hợp với Ban Kiểm soát trong 
các hoạt động để đảm bảo tuân thủ các quy định 
của nội bộ và Pháp luật.
Ban điều hành Tổng Công ty đã bám sát kế 
hoạch được giao, kiểm soát tình hình triển khai 
các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các số liệu 
quản trị và những vướng mắc trong quá trình 
hoạt động sản xuất kinh doanh được cập nhật 

hàng tuần, hàng tháng,... giúp Ban điều hành có 
thông tin đa chiều, toàn diện và đưa ra các quyết 
định chỉ đạo kịp thời.
Nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa 
các phòng ban, giữa Công ty mẹ và các công ty 
con, các công ty liên kết, góp vốn để hỗ trợ về 
tài chính, triển khai đầu tư và các hoạt động khác 
bổ trợ nhau.

2. Công tác tổ chức nhân sự:
Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi toàn bộ sở 
hữu vốn nhà nước sang chủ sở hữu mới, Tổng 
Công ty đã tiến hành toàn diện công tác kiện 
toàn nhân sự, từ Lãnh đạo cấp cao tới các nhân 
sự mới của Ban điều hành, Ban chức năng, luân 
chuyển cán bộ giữa Công ty Mẹ và các đơn vị 
thành viên để đảm nhận các vị trí chủ chốt. Đến 
thời điểm hiện tại, bộ máy quản lý của Tổng Công 
ty đã tương đối hoàn thiện. Bên cạnh đó, Tổng 
Công ty tiếp tục tuyển dụng nhiều nhân sự mới 
để đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công 
ty trong thời gian tới. Tổng lao động bình quân 

trong năm 2018 của Công ty mẹ 632 người, thu 
nhập bình quân 23,59 triệu đồng/người/tháng. 
Lao động toàn Tổng công ty 15.588 người, thu 
nhập bình quân 9,96 triệu đồng/người/tháng.

THU NHẬP BÌNH QUÂN
Công ty Mẹ:

23,59 triệu đồng/người/tháng
Toàn Tổng công ty:

9,96 triệu đồng/người/tháng

3. Quan hệ với các tổ chức và trách nhiệm xã hội:
Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn của Tổng Công ty kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, 
đồng thời thực hiện chuyển giao phần vốn góp của Nhà nước cho cổ đông bên ngoài. Tổng công ty 
duy trì tốt quan hệ với các tổ chức Đảng, Đoàn, Đoàn thanh niên vận động và tuyên truyền Người 
lao động hỗ trợ công tác chuyển giao vốn Nhà Nước, cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội như ủng 
hộ người nghèo, xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao...

Đơn vị: Tỷ đồng
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PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2019

Bước sang năm 2019, với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, tầm nhìn 
hoàn toàn mới, Tổng Công ty định hướng: đẩy mạnh tìm kiếm các 
cơ hội đầu tư, coi đầu tư là lĩnh vực then chốt, đặc biệt là Bất động 
sản phân khúc cao cấp, kèm theo đó nắm bắt cơ hội xây lắp để 
tạo ra công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, 
nâng cao thương hiệu, vị thế của VINACONEX trong ngành. 

1. CÁC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KINH DOANH TRỌNG ĐIỂM

Năm 2019, Công ty mẹ và toàn Tổng công ty 
sẽ tập trung đầu tư các dự án hiện sẵn có và 
tìm kiếm các dự án mới tại các thành phố, địa 
phương có tiềm năng như: Quảng Ninh, Quảng 
Nam, Quy Nhơn, Nha Trang, Hồ Chí Minh,... Cụ 
thể:
- Tiếp tục mở bán và bàn giao nốt các căn hộ tại 
dự án 2B Vinata, dự án Bohemia 25 Nguyễn Huy 
Tưởng và 97-99 Láng Hạ, đồng thời, triển khai 
chăm sóc khách hàng sau bán hàng để đảm bảo 
uy tín, thương hiệu, mang lại hiệu quả cao cho 
Tổng Công ty.
- Đầu tư xây dựng khu chung cư cao cấp xứng 
tầm với vị trí tọa lạc tại 93 Láng Hạ

- Tăng tốc thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc (277 ha), tìm kiếm các giải pháp để thúc 
đẩy công tác GPMB, đầu tư hạ tầng, sẵn sàng 
hợp tác với các đối tác để thông qua các chương 
trình xúc tiến đầu tư trong nước, nước ngoài theo 
mục tiêu của Chính Phủ.
- Triển khai xây dựng khu đô thị Splendora (246 
ha) trở thành khu đô thị kiểu mẫu xanh - sạch - 
đẹp - hiện đại Phía Tây Hà Nội (Liên doanh An 
Khánh);
- Quy hoạch và thiết kế khu đô thị Cát Bà Amaina 
(272 ha) tại đảo Cát Bà - Hải Phòng hướng tới 
phân khúc BĐS cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng tại 
Miền Bắc (VINACONEX ITC);

- Triển khai đầu tư dự án tòa chung cư D9 Thanh 
Xuân (2.673 m2), phấn đấu cuối năm 2019 có 
thể mở bán cho các khách hàng quan tâm. 
Đầu tư nhà xưởng sửa chữa bảo dưỡng máy 
móc thiết bị thi công cho toàn Tổng công ty tại 
(2,2 ha) đất tại khu công nghiệp Đan Phượng 
(VINACONEX 1);
- Đẩy mạnh GPMB và triển khai đầu tư các 
dự án Khu đô thị mới Thiên Ân (1,9 ha), khu 
dân cư Ngân Câu ( 32,7 ha), Khu đô thị số 3 
(34,5 ha) và dự án Việt khớp nối Đông Á (2,3ha) 
(VINACONEX 25);
- Xin chủ trương đầu tư văn phòng kết hợp 
chung cư trên mảnh đất 3.506 m2 tại 442 Lê 
Hồng Phong - Nha Trang, đầu tư nhà kho trên 
khu đất 6.080 m2 tại Hòn Dung - Nha Trang 
(VINACONEX 17);
- Tiếp tục triển khai dự án Nghi Phú - Nghệ An 
(6,76 ha), dự án Ninh Bình ( 2,47 ha), dự án Chi 
Đông - Mê Linh (68,86 ha) (VINACONEX 9);
- Xúc tiến công tác nghiên cứu, tìm kiếm phát 
triển dự án, tập trung ở dự án khu đô thị mới 
Đồi Chè, Cao Xanh, Quảng Ninh (136,5 ha), 
các dự án khu đô thị tại Thành phố Móng Cái, 
Hải Dương, Bình Định, Quảng Nam, các dự án 
tại khu vực phía Nam... để có nguồn việc gối 
đầu cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Bên cạnh lĩnh vực đầu tư cốt lõi, VINACONEX 
tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác trong 
và ngoài nước, tìm kiếm, tham gia dự thầu các 
gói thầu hiệu quả trong nước và quốc tế, mở 
rộng thị trường xây lắp ở khu vực miền Trung, 
miền Nam, đặc biệt là tiếp xúc với các đối tác 
đại diện vốn FDI.
- Tích cực tham gia chào giá các dự án theo 
mô hình thiết kế tổng thầu thi công EPC, tiến 
tới hình thành và hoàn thiện dần mô hình triển 
khai song hành D&B (Design & Build); Nghiên 
cứu mô hình hóa dần các dự án thông qua hệ 
thống phần mềm quản lý BIM.
- Tiếp tục làm tốt công tác thu hồi công nợ, hồ 
sơ thanh toán của các công trình.
- Kiện toàn mô hình tổ chức điều hành, nâng 
cao năng lực quản lý điều hành của các Ban 
điều hành dự án của Tổng Công ty cũng như 
các đơn vị thành viên để tối ưu hóa việc quản lý 
dự án, tăng tính hiệu quả của dự án.
- Đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn lao 
động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy 
nổ, tổ chức tốt môi trường sống cho công nhân 
trên công trường, không để xảy ra bất kỳ vụ 
tai nạn nghiêm trọng nào; Nâng cao thương 
hiệu, hình ảnh của VINACONEX trên các công 
trường xây dựng, dự án đầu tư.

Dự án nhà xưởng Mapletree Bình Dương
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2. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019:

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % thay đổi

1. Công ty mẹ

Tổng doanh thu 3.125 4.810 154%

Lợi nhuận sau thuế 588 783 133%

Tỷ lệ cổ tức 12% 12% 100%

2. Hợp nhất toàn Tổng công ty

Doanh thu thuần 9.731 10.703 110%

Lợi nhuận trước thuế 795 1.262 159%

Lợi nhuận sau thuế 639 980 153%

Đơn vị: Tỷ đồng
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3. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH:

Quản lý chi phí:
Phòng quản lý giá và chi phí của Tổng Công ty đã được thành lập tháng 2/2019 với các chức năng 
nhiệm vụ chính là tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý giá mua 
sắm vật tư, dịch vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, quản lý hiệu quả các 
chi phí nội bộ thường xuyên của Tổng công ty và các Công ty thành viên.

Tái cơ cấu hoạt động:
Chủ trương thành lập các công ty mới có chức năng ngành nghề kinh doanh phù hợp trong lộ trình 
phát triển của Tổng Công ty. Cụ thể:
- Thành lập CTCP Cơ điện VINACONEX (VINACONEX M&E) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 
VINACONEX sẽ nắm 65% vốn.
- Thành lập CTCP Trường học nhằm quản lý các trường Lý Thái Tổ. VINACONEX sẽ nắm 99,9% 
vốn của CTCP Trường học.
- Thành lập Công ty TNHH MTV VINACONEX Láng Hòa Lạc để quản lý, đầu tư dự án Đầu tư xây 
dựng và kinh doanh Hạ tầng Kỹ thuật Khu CN - CNC2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc. vốn điều lệ 
dự kiến 200 tỷ đồng. VINACONEX nắm 100% vốn.
- Thúc đẩy hoạt động của các công ty vệ tinh (VINACONEX 1, 9, 12, 25, VIMECO) để tạo thành  
hệ thống bổ trợ lẫn nhau.
- Duy trì hiệu quả tại các công ty về tư vấn, dịch vụ đô thị, nước, điện và khai thác tốt các mặt 
bằng cho thuê tại các văn phòng thương mại, dịch vụ ở Bắc, Trung, Nam
- Thoái toàn bộ vốn tại các công ty hoạt động không hiệu quả. 

Giải pháp Tài chính: 
- Tiếp tục giữ vững sự ổn định, sử dụng linh hoạt, đúng quy định các nguồn và kênh tài chính 
nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư; Lập kế hoạch sử dụng vốn thu 
được từ công tác tái cấu trúc để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng 
Công ty một cách hiệu quả nhất. 
- Năm 2019, VINACONEX dự kiến sẽ thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng để đầu tư 
các dự án cũ và mới và bổ sung nguốn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua hình thức vay 
tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Giải pháp Pháp chế - Đối ngoại:
- Làm tốt công tác pháp chế doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhiều 
đối tác nước ngoài có uy tín và năng lực để cùng nhau phát triển trên cơ sở đôi bên cùng có lợi;
- Làm tốt công tác quan hệ cổ đông, quản lý và phát triển thương hiệu, công tác truyền thông, 
nâng cao uy tín hình ảnh VINACONEX trên thị trường và cộng đồng.
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5
BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG,
XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Tiết kiệm khối lượng vật liệu sử dụng trong thi công, nỗ 
lực sử dụng một phần vật liệu tái chếI
Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản, sản 
xuất vật liệu xây dựng và vật liệu công nghiệp, VINACONEX hàng năm sử dụng một 
lượng lớn nguyên vật liệu khác nhau phục vụ cho công tác sản xuất, thi công. Do đó, 
để đảm bảo tác động đến môi trường là thấp nhất, chúng tôi luôn áp dụng các biện 
pháp thi công, đưa vào các sáng kiến nhằm tiết kiệm tối đa vật liệu sử dụng mà vẫn 
đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, VINACONEX đang quan tâm nghiên cứu, 
nỗ lực sử dụng một phần vật liệu tái chế và sắp tới sẽ có thể áp dụng các hình thức 
quản lý mới cũng như nhập khẩu nhiều thiết bị từ các nước tiên tiến để tỷ lệ nguyên 
vật liệu tái chế được nâng lên.

MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG 

CỦA 
VINACONEX

THÂN THIỆN VỚI 
MÔI TRƯỜNG

HOÀN THIỆN 
NGUỒN 

NHÂN LỰC

TĂNG 
TRƯỞNG 
KINH TẾ

GÓP PHẦN PHÁT 
TRIỂN XÃ HỘI & 

CỘNG ĐỒNG

Tiết kiệm năng lượng thông qua các sáng kiến sử dụng 
năng lượng hiệu quả

Việc tiêu thụ năng lượng của VINACONEX chủ yếu là tại các nhà máy sản xuất công 
nghiệp, các tòa nhà mà VINACONEX làm chủ đầu tư và quản lý, các dự án xây lắp mà 
VINACONEX thi công. Để tiết kiệm năng lượng tại đó, VINACONEX thường xuyên đưa 
vào sử dụng các hệ thống điều khiển tòa nhà thông minh và hệ thống xử lý nước thải 
hiệu quả để giảm thiểu chi phí, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

II

Sử dụng nguồn nước hiệu quả và tiết kiệm, nỗ lực tái sử 
dụng nước

Tại các dự án VINACONEX thi công, chúng tôi luôn triển khai các giải pháp đảm bảo 
việc sử dụng nước là hiệu quả và tiết kiệm nhất. Việc tái sử dụng nước cũng được 
các Ban điều hành dự án ưu tiên áp dụng nếu có thể. Các dự án bất động sản của 
VINACONEX tại Hà Nội hiện chủ yếu sử dụng nguồn nước sạch từ Dự án nước sông 
Đà do VINACONEX đầu tư trước đây.

III

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường
Trong năm 2018 và các năm trước đó, VINACONEX luôn tuân thủ chặt chẽ các quy 
định pháp luật về môi trường. Tổng công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không 
tuân thủ pháp luật về môi trường.

IV
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Đảm bảo thu nhập, sức khỏe và đời sống cho người lao 
động

Tất cả các đơn vị trực thuộc VINACONEX đều thực hiện tốt chính sách ăn ca cho 
người lao động với mức ăn cao nhất là 40.000 đồng/người/bữa. Bên cạnh đó, hàng 
năm, VINACONEX đều tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các chương 
trình tập huấn kết hợp thăm quan, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên lao động 
nhằm tái tạo sức lao động, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ. Trước tình hình 
thời tiết nắng nóng trong mùa hè 2018, Tổng công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà (bình giữ nhiệt, quạt, nước giải khát...) cho người lao động tại một số công 
trường/dự án với kinh phí là 248 triệu đồng. Vào các ngày lễ lớn hay các dịp lễ tết, 
VINACONEX còn tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, giúp nâng 
cao đời sống tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, năm 2018 là năm quan trọng 
kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Xây dựng và kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng 
công ty cổ phần VINACONEX nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được 
tổ chức sôi nổi trên toàn Tổng công ty với chi phí lên tới gần 932 triệu đồng. Từ 
tháng 4/2018 đến hết tháng 9/2018, VINACONEX đã tổ chức thành công Giải bóng 
đá VINACONEX Cup 2018 với 18 đội bóng tham gia; Giải thi đấu các môn thể thao 
trong nhà (gồm: Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, Bóng bàn, Tennis) thu hút hơn 100 
vận động viên tham gia; Giải Golf VINACONEX cho CBCNV Tổng công ty và các 
đối tác, nhà đầu tư, khách hàng thân thiết của Tổng công ty; Cuộc thi Viết với chủ 
đề “VINACONEX - 30 năm hình thành và phát triển” với 33 tác phẩm dự thi có chất 
lượng; Hội diễn Văn nghệ với sự tham gia của 50 tiết mục thuộc nhiều thể loại.

V

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ cho người lao động
Trong năm, VINACONEX đã tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc 
các chuyên ngành như: cao cấp lý luận chính trị, quản trị doanh nghiệp, quản trị 
rủi ro, quản trị sự thay đổi, nâng cao nghiệp vụ kiểm soát viên, đào tạo về văn 
hóa doanh nghiệp và thương hiệu. Ngoài ra, VINACONEX cũng phối hợp với các 
cơ sở đào tạo bên ngoài có uy tín để mở các lớp nâng cao kỹ năng định giá xây 
dựng, tư vấn giám sát & quản lý xây dựng; bồi dưỡng kiến thức an toàn bảo hộ 
lao động; đào tạo tại chỗ và nâng cao cho các công nhân kỹ thuật một số nghề 
như nề, bê tông, cốt thép, hàn, vận hành máy xây dựng, v.v.

VI

Có trách nhiệm với cộng đồng địa phương

Năm 2018, VINACONEX đã ủng hộ, đóng góp cho các quỹ, hội như Quỹ Vì người 
nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, v.v. với tổng số tiền là 1,85 tỷ 
đồng. Chương trình Tết vì người nghèo được Tổng công ty thực hiện thường niên, 
góp phần giúp đoàn viên công đoàn, người lao động được đón Tết vui tươi, đầm 
ấm. Không những thế, VINACONEX luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa 
phương nơi có trụ sở hoặc công trình dự án của VINACONEX thông qua các hoạt 
động như: nhận phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức phụng dưỡng 
hàng tháng từ 800.000 đến 1 triệu đồng/người/tháng. Tổng số tiền hỗ trợ xây dựng 
các công trình phúc lợi tại địa phương là 675 triệu đồng, số tiền thực hiện Chương 
trình 30a của Chính phủ là 600 triệu đồng. Tháng 3/2018, Tổng công ty tổ chức 
chương trình tặng các suất quà từ thiện cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Chăm 
sóc Người già và trẻ khuyết tật Thụy An, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Hà Nội với số 
tiền 30 triệu đồng.

VII
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Các bên
liên quan

Mối quan tâm của
các bên liên quan

Đáp ứng
của VINACONEX

Nhà đầu tư và cổ 
đông

Doanh nghiệp hoạt động minh bạch, có
hiệu quả, giá trị thị trường của cổ phiếu
cao

Đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, mức chia cổ
tức tăng dần qua các năm, thông tin được
công bố minh bạch, đầy đủ, đúng thời hạn;

Khách hàng
Chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc
khách hàng tốt, thương hiệu uy tín

Luôn đảm bảo chất lượng công trình, dịch vụ
như cam kết với khách hàng;

Người lao động
Thu nhập tốt, năm sau cao hơn năm
trước, có cơ hội được đào tạo, phát triển

Người lao động được đảm bảo về thu nhập và
hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để nâng cao năng
lực, tay nghề.

Các cơ quan 
quản lý nhà nước

Doanh nghiệp tuân thủ các quy định
của pháp luật trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, hoàn thành đầy đủ, đúng
thời hạn các nghĩa vụ với ngân sách nhà
nước

Bộ phận pháp lý luôn thường xuyên rà soát,
cập nhật các quy định của pháp luật về lĩnh
vực hoạt động để ngăn chặn kịp thời không để
xảy ra các hành vi vi phạm; Nộp đầy đủ, đúng
thời hạn các khoản thuế, phí với ngân sách nhà
nước;

Các tổ chức mà 
VINACONEX làm 
hội viên

Tham gia tích cực các hoạt động của tổ
chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt
động, uy tín của tổ chức

Tham gia các hoạt động định của tổ chức;
thường xuyên đóng góp ý kiến để nâng cao
hiệu quả hoạt động của tổ chức;
TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong
ngành nghề xây dựng nhà, công trình dân
dụng năm 2018.

Cơ quan truyền 
thông, báo chí

Doanh nghiệp cởi mở, minh bạch thông
tin với báo chí

Thiết lập mối quan hệ thân thiết, cởi mở với
các cơ quan truyền thông, báo chí; chủ động
cung cấp thông tin.

Đối tác, nhà cung 
cấp

Thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng ký
kết, hai bên cùng có lợi, cùng phát triển

Xây dựng hợp đồng theo hướng đôi bên cùng
có lợi win-win, triển khai các nội dung của hợp
đồng theo đúng cam kết.

Cộng đồng
Doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát
triển của địa phương, không gây ảnh
hưởng đến môi trường

Thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội từ
thiện, bảo trợ.

ĐÁP ỨNG MỐI QUAN TÂM CỦA 
CÁC BÊN LIÊN QUAN
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PHÁT HUY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 
“Xây giá trị trên nền tảng trí tuệ, văn hóa cùng với sức 
mạnh đoàn kết, hoài bão lớn và nghị lực phi thường là 
niềm tin thành công của VINACONEX” 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
Trung thực và tự trọng trong mọi hoạt động
Tuân thủ đạo đức kinh doanh
Tôn trọng môi trường toàn cầu
An toàn là điều kiện tiên quyết
Trở thành một địa chỉ đóng góp tích cực cho cộng đồng
Môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, thân thiện và có lợi cho sức khỏe
Liên tục cải tiến, không ngừng phát triển
Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
Nâng cao lợi ích của cổ đông bằng những kết quả tài chính tốt nhất
Cung cấp sản phẩm với chất lượng hoàn hảo tới khách hàng

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ
Chúng tôi tuân thủ mọi quy định của pháp luật
Chúng tôi nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên
Chúng tôi tôn trọng khách hàng, cổ đông, đối tác và nhà cung cấp
Chúng tôi theo đuổi mục đích kinh doanh thân thiện với môi trường
Chúng tôi quan tâm đến an toàn lao động và tuân thủ các quy định về sử dụng 
lao động
Chúng tôi luôn có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng
Chúng tôi minh bạch trong quản lý tài chính
Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh công bằng
Chúng tôi duy trì văn hóa tổ chức trong sạch, lành mạnh
Chúng tôi luôn quan tâm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới công 
nghệ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Quyết tâm thực hiện đến cùng mục tiêu đã lựa chọn;
Chính sách tài chính kiên định, minh bạch, nền tảng nguồn vốn vững mạnh, khả 
năng thu lợi nhuận tốt;
Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, đạo đức tốt, đáng tin cậy, có tinh thần 
làm việc tập thể, tận tụy, sáng tạo và luôn tự hào được làm việc cho VINACONEX;
Sức mạnh và sự lan tỏa của thương hiệu;
Truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành.

QUAN HỆ NỘI BỘ
Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy định
Trung thực, thẳng thắn,tôn trọng đồng nghiệp, tự giác trong công việc
Công khai, minh bạch
Đặt lợi ích tập thể lên trên, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn
Tách bạch giữa việc chung và việc riêng
Bảo vệ tài sản chung
Thực hành tiết kiệm
Có ý thức giữ gìn môi trường làm việc
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm
Tham gia, hưởng ứng nhiệt tình các tổ chức và hoạt động đoàn thể
Giữ đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp
Sử dụng, bảo vệ quỹ chung như quỹ của chính mình
Tuân thủ quy định về thời gian làm việc
Không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ

QUAN HỆ VỚI BÊN NGOÀI

Với khách hàng: Chủ động, nhiệt tình, thân thiện, trung thực, tôn trọng, giữ chữ 
tín, đáp ứng nguyện vọng một cách nhanh nhất trong khả năng có thể, ân cần, 
cầu thị, hiệu quả.
Với đối tác: Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thân thiện, đúng mực, biết lắng nghe 
và xử lý vướng mắc trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của cả hai bên.
Với nhà đầu tư: Cung cấp thông tin đúng thẩm quyền, kịp thời, chính xác, trung 
thực, thái độ lịch sự, nhã nhặn, luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Với nhà cung cấp: Thực hiện đúng cam kết, thái độ tận tình, cởi mở, nỗ lực hoàn 
thành giao dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Với truyền thông: Cung cấp thông tin đúng thẩm quyền, đảm bảo trung thực, 
chính xác và đã được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.
Trong các hoạt động xã hội: Tích cực tham gia, tuân theo những nghĩa vụ rõ ràng 
và phần bổ thời gian hợp lý tránh để ảnh hưởng đến công việc chung.

NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
Nhận tiền, quà cáp hay sự trợ giúp có giá trị thương mại, vật chất từ đối tác, khách 
hàng, nhà cung cấp, cổ đông.
Đưa hối lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tìm kiếm cơ hội hay giải quyết 
nhanh chóng công việc.
Sử dụng chất kích thích, bạo lực tại nơi làm việc.
Tiết lộ thông tin bí mật thuộc quyền sở hữu của VINACONEX.
Xâm phạm tài sản.
Trục lợi.
Gian lận tài chính.
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BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN
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Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 6284 9234   Fax: (84-24) 6284 9208
Email: info@VINACONEX.com.vn   www.VINACONEX.com.vn
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