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Các thành tích trong quá trình hoạt động:

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty đã tham gia lắp đặt hàng trăm công trình thuộc nhiều dự án trên khắp 

mọi miền đất nước. Công ty vinh dự đạt được nhưng thành tích đáng kể sau:

• 7 Giấy khen Huy chương vàng Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam.

• Đạt danh hiệu Anh hùng Lao động (cá nhân).

• 7 Huân chương Lao động Nhất-Nhì-Ba cho cá nhân và tập thể Lilama 45.4.

• Chứng nhận ISO 9001:2008.

• Đạt cúp vàng ISO 2007.

• Huân chương Lao động hạng Nhất.

• Huân chương Độc lập hạng Ba.

• Chứng nhận ISO 9001:2000.

Những thành tích trong quá trình hoạt động cho thấy sự đóng góp của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao 

động của Công ty, qua đó cũng là động lực để doanh nghiệp cố gắng hoạt động nhằm tạo ra nhiều hơn nữa 

giá trị kinh tế cho xã hội và các cổ đông hiện hữu trong tương lai.

Quá trình hình thành và phát triển

Q U Á  T R Ì N H  H Ì N H  T H À N H  V À  P H Á T  T R I Ể N

Công ty được thành lập năm 1979, là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lắp máy 

Việt Nam – LILAMA (Doanh nghiệp Nhà nước) chuyên nhận thầu xây lắp, gia 

công chế tạo thiết bị, kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng trong 

và ngoài nước.

1979

Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần theo quyết định 

số 794/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 với vốn điều lệ 11,2 tỷ đồng.
2006

Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 40.000.000.000 đồng, đánh giá cột 

mốc quan trọng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu cổ đông.
2007

Tháng 8 năm 2011, Công ty ký kết hợp đồng với Công ty PTSC- Công ty cổ 

phần Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải để triển khai dự án Biển Đông trị giá 3 triệu 

USD.

Công ty ký kết thành công Dự án điện gió Bạc Liêu trị giá 40 tỷ đồng với Công 

ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Du lịch Công Lý.

2011

Công ty đạt chứng nhận cúp vàng ISO 9001, thể hiện sự lớn mạnh và phát 

triển của công ty cùng uy tín ngày càng gia tăng.
2008

Công ty đã có nhiều đóng góp giúp Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đạt giải 

thưởng vàng duy nhất của Asian Power Award với lĩnh vực là  “Dự án Nhà 

máy điện được xây dựng nhanh nhất” cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 2, 

công suất 750MW, trị giá 700 triệu USD.

2012

Công ty đã tiến hành xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh gọn 

bộ máy, định hướng lại ngành nghề hoạt động, phương thức tổ chức sản xuất 

mới, rà soát quy trình hoạt động, cơ cấu nhân sự, tăng hiệu quả quản trị công 

ty, ... Đề án đặt ra lộ trình thực hiện hướng đến năm 2020.

2014

Do tình hình hoạt động vẫn còn gặp nhiều khó khăn làm số lỗ lũy kế vượt vốn 

điều lệ Công ty nên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định hủy 

niêm yết và chuyển cổ phiếu L44 sang giao dịch tại sàn UPCOM.

2018

Là năm cuối cùng thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty đã 

đã và đang triển khai thủ tục về hoán đổi nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ 

Việt Nam (DATC) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2019

Cổ phiếu Công ty chính thức được giao dịch trên sàn HOSE với mã chứng 

khoán là L44. Đó là một bước tiến cũng như bước ngoặt mạnh mẽ trong việc 

phát triển thương hiệu Lilama 45.4.

2009
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Mô hình quản trị

Cơ cấu bộ máy tổ chức

Công ty con, công ty liên kết

Công ty không có Công ty con, Công ty liên kết.

M Ô  H Ì N H  Q U Ả N  T R Ị ,  C Ơ  C Ấ U  B Ộ  M Á Y  T Ổ  C H Ứ C

N G À N H  N G H Ề  K I N H  D O A N H

Ngành nghề kinh doanh chính

STT Tên ngành

1
Khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng (đặc biệt là chế tạo các 

thiết bị thủy công, lắp đặt các nhà máy thủy điện lớn, vừa và nhỏ).

2
Tư vấn, thiết kế công nghệ các dây chuyền sản xuất, vật liệu xây dựng, giấy, chế biến lương thực và 

thực phẩm.

3 Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở.

4
Xuất nhập khẩu, hóa chất, vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị đơn lẻ, thiết bị đồng bộ, dây chuyền, công 

nghệ.

5
Chế tạo và lắp đặt các hệ thống đường ống hạ áp, trung áp và cao áp (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí 

cho các công trình công nghiệp và dân dụng).

6
Xây lắp: Các công trình công nghiệp, các dây chuyền công nghệ máy móc, các đường dây tải điện 

cao thế, trung thế, hạ thế, các trạm biến áp, …

7

Sản xuất và kinh doanh các loại vật tư kim khí, sắt thép, điện máy, hóa chất, vật liệu điện, máy móc, 

thiết bị, phụ tùng, dụng cụ cơ khí, phế liệu xăng, dầu, mỡ, khí đốt, khí công nghiệp, vật liệu xây dựng, 

đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa, …

Địa bàn kinh doanh

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

Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, địa bàn hoạt động sẽ thay đổi tùy từng công trình và dự án do Công ty thực hiện 

trên khắp lãnh lãnh thổ Việt Nam.

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của L44 được tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao 

gồm các bộ phận: 

• Đại hội đồng cổ đông 

• Hội đồng quản trị Công ty

• Ban Kiểm soát 

• Ban Tổng Giám đốc
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Để một doanh nghiệp phát triển bền vững đòi hỏi nền kinh tế phải tăng trưởng ổn định. Năm 2020 sẽ là một năm 

đầy thách thức với Việt Nam do những diễn biến bất thường từ dịch Covid-19 đã và đang gây ra sức ép lớn 

cho sự vận hành của nền kinh tế, làm dòng tiền đầu tư liên quan đến hoạt động xây lắp tạo động lực phát triển 

ngành bấy lâu nay ít nhiều sẽ có sự sụt giảm. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn dành sự quan tâm theo dõi tình 

hình kinh tế vĩ mô để có những biên pháp kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và tận dụng cơ hội kinh doanh trong quá 

trình hoạt động.

Đ Ị N H  H Ư Ớ N G  P H Á T  T R I Ể N C Á C  R Ủ I  R O

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Mục tiêu phát triển:

• Đối với thị trường: Duy trì thị trường kinh doanh truyền thống cung cấp các dịch vụ xây lắp, cung cấp sản 

phẩm cơ khí chế tạo, dịch vụ đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình công nghiệp với chất lượng tốt và giá 

cả cạnh tranh. 

• Đối với đối tác: Tôn trọng các cam kết kinh doanh và luôn phấn đấu nâng cao giá trị kinh tế mang lại cho 

đối tác; đề cao tinh thần hợp tác cùng chia sẻ cơ hội phát triển bền vững; cam kết đồng hành, kết nối dài lâu 

trong tương lai.

• Đối với người lao động: Đảm bảo các chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi xứng đáng theo 

năng lực của người lao động; duy trì công tác đào tạo không ngừng nâng cao tay nghề, kinh nghệm làm việc 

của cán bộ công nhân viên. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

• Đối với xã hội và môi trường: Chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực 

hiện các chương trình tình nguyện, hành động vì môi trường. Thực hành tiết kiệm năng lượng, hạn chế tác 

động đến cộng đồng trong quá trình hoạt động kinh doanh, qua có được sự kết hợp hòa giữa lợi ích của doanh 

nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trong trung và dài hạn, Lilama 45.4 tiếp tục duy trì phát triển hoạt động kinh doanh kiên định theo mảng xây lắp 

công nghiệp; đây vốn là thế mạnh và là lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm hoạt động. Bên cạnh đó, với 

các nguồn lực liên quan Công ty sẽ có nhiều thuận lợi khi khai thác thêm mảng cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa 

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

Việc cụ thể hóa các thị trường trọng tâm hoạt động sẽ ít nhiều giúp Công ty chủ động được các nguồn lực về vốn, 

cơ sở vật chất cũng như con người từ đó thực hiện tốt các cam kết chất lượng, nâng cao uy tín với các đối tác 

hiện tại trong lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện và phong điện,... ; đây vốn là các khách hàng thường có yêu cầu cao 

về chất lượng công trình mà các nhà thầu phải đảm nhận thực hiện.

Định hướng phát triển này hi vọng sẽ giúp Công ty lấy lại được vị thế 

vững chắc trong ngành nghề truyền thống của mình cũng như tận 

dụng nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng thị trường qua đó đảm bảo 

được các giá trị kinh tế đối với Nhà nước, cộng đồng, người lao động 

và cổ đông công ty.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm 2019 tăng 7,02% và đây được 

cho là mức tăng trưởng tốt, sự phát triển kinh tế sẽ tạo bước đà cho các doanh nghiệp phát triển. Trong mức tăng 

chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9%, chiếm tỷ trọng 34,49% về cơ cấu.

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

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

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

triển thì nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp cũng như các công trình xây dựng khác sẽ gia 

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

Rủi ro kinh tế
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Rủi ro môi trường

Hiện nay môi trường đang có nhiều sự thay đổi như hiện tượng trái đất nóng dần lên, hiệu ứng nhà kính, tình 

trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng,... đã và đang gây ra sức ép lên sự phát 

triển của nền kinh tế chung. Thêm vào đó, sự phát triển kinh tế hiện nay luôn đi cùng với các mục tiêu bảo vệ môi 

trường, do đó hoạt động kinh doanh của Công ty cũng phải có những thay đổi để phù hợp hơn trước xu hướng 

chung đó nhằm tránh được các rủi ro do thay đổi môi trường mang lại. Nhận thấy được tầm quan trọng, Ban lãnh 

đạo Công ty đã đưa ra những biện pháp thiết thực như đổi mới trang thiết bị, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, 

tái sử dụng và tiết kiệm nguồn năng lượng hiện có của Công ty.

Do đặc thù của ngành nghề, thời gian thi công các công trình kéo dài, việc nghiệm thu bàn giao được thực hiện 

theo từng giai đoạn, nên thời gian quyết toán thu hồi vốn thường diễn ra chậm ảnh hưởng đến các chỉ số khả năng 

thanh toán của Công ty. Tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, mất cân đối tài chính lớn. Ảnh hưởng đến 

khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro pháp luật

Hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, L44 chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật nền tảng như Luật 

doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật kiểm toán, Bộ Luật lao động, Luật Thuế,… Những văn bản này đều có sự thay 

đổi khá lớn trong những năm qua nhằm tạo một hành lang pháp lý phù hợp với sự hội nhập ngày một mạnh mẽ 

hơn. Mặc dù vậy, một số quy định và các văn bản hướng dẫn đi kèm vẫn chưa đồng bộ do đó doanh nghiệp vẫn 

còn nhiều vướng mắc trong khâu thực hiện. Những điều này tạo ra cho Công ty những khó khăn nhất định trong 

quá trình hoạt động. Công ty luôn quan tâm đến các quy định pháp luật mà hoạt động của mình chịu sự ảnh 

hưởng, từ đó có sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi triển khai áp dụng đối với các bộ phận nghiệp vụ có 

liên quan.

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng về thời tiết xấu (mưa, ngập lụt, bão, …), thiên tai, dịch bệnh, nếu xảy ra sẽ tạo nên nhiều 

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, gây khó khăn lên tiến độ hoàn thành các công trình hiện có và 

làm giảm tốc độ phát triển của ngành do tình hình kinh tế chung chắc chắn sẽ bị suy yếu. Do đây là loại rủi ro khó 

thể tránh khỏi nên Công ty sẽ linh động theo dõi và điều chỉnh kế hoạch thi công hợp lý nhằm giảm thiểu các tác 

động qua đó đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thực hiện đúng như kế hoạch.
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• Hội đồng quản trị

• Ban Kiểm soát

• Ban Điều hành 

• Những thay đổi Nhân sự

• Tình hình nhân sự và Chính sách đối với người lao động

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị công ty có cơ cấu gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát có cơ cấu 

gồm 03 thành viên. Tuy nhiên, hiện nay số lượng Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã bị giảm đi 02 thành viên 

quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định; Số lượng Thành viên Ban kiểm soát còn lại 02 thành viên ít 

hơn số thành viên theo quy định của pháp luật. Dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Hội 

đồng quản trị Công ty đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, xây dựng tài liệu phục họp qua đó tìm kiếm nhân sự 

để bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, Công ty đã thực hiện các thủ tục 

thông báo để các cổ đông đề cử ứng viên, tuy nhiên đến hiện tại L44 không có nhận được bất kỳ đề cử nào cho 

các vị trí này; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng không thể tìm được ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn như quy 

định và đồng ý gắn bó điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã báo cáo rõ nội dung này trước Đại hội; Trong 

thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình Đại hội phê duyệt ứng viên cho các vị trí còn trống.
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STT Họ và tên Chức vụ SLCP sơ hữu

1 Ông Phan Cao Viên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 0 CP – 0% VĐL

2 Ông Vũ Thế Phương Thành viên HĐQT 6.608 CP – 0,17% VĐL

3 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên HĐQT 65.600 CP – 1,64% VĐL

H Ộ I  Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị

Ông Phan Cao Viên – Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Năm sinh: 01/09/1070

Nguyên quán: Phú Xuyên – Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP lilama 45.4

SLCP sở hữu Không

Quá trình công tác:

T5/1996 – T11/2009 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.3

T12/2009 – T03/2015 Công tác tại Công ty CP Lilama 45.1

T04/2015 – nay Công tác tại Công ty CP Lilama 45.4

Ông Vũ Thế Phương – Thành viên HĐQT

Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/12/1982

Nguyên quán: Nghệ An

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

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

SLCP sở hữu 6.608 CP – 0,17% VĐL

Quá trình công tác:

2005 - 2009 Kỹ thuật thi công công trình thủy điện Sông Ba Hạ – Công ty CP Lilama 45.4

2010 - 2011 Giám đốc XN số 1 thi công CT thủy điện A Lưới – Công ty Cổ phần Lilama 45.4

2012 - nay Đội trưởng thi công các công trình – Công ty Cổ phần Lilama 45.4

2007 - nay Công tác tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4
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Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT

Giới tính: Nam

Năm sinh: 10/07/1961

Nguyên quán: Minh Chậu – Đông Hưng – Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

SLCP sở hữu 65.600 CP – 1,64% VĐL

Quá trình công tác:

1983 - 1992 Công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy 45

1983 - nay Công tác tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4

B A N  K I Ể M  S O Á T

STT Họ và tên Chức vụ SLCP sơ hữu

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

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

Ông Nguyễn Văn Ngọc và Ông Lê Minh Thiện được Đại hội đồng cổ đồng bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP 

Lilama 45.4 nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2016. Đến hiện nay, hai 

Ông vẫn đương nhiệm các chức vụ trên.
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B A N  Đ I Ề U  H À N H

STT Họ và tên Chức vụ SLCP sơ hữu

1 Ông Phan Cao Viên Tổng giám đốc 0 CP – 0% VĐL

2 Ông Hoàng Văn Hà Phó Tổng giám đốc 0 CP – 0% VĐL

3 Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng 30.000 CP – 0,75% VĐL

Sơ yếu lý lịch của Ông Phan Cao Viên vui lòng xem thông tin tại mục Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị.

Bà Phan Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 08/04/1964

Nguyên quán: Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

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

SLCP sở hữu 30.000 CP – 0,75% VĐL

Quá trình công tác:

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

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

T3/2002 – T7/2016 Phó phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Lilama 45.4

T8/2016 – Đến nay Kế toán trưởng

Ông Hoàng Văn Hà – Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính: Nam

Năm sinh: 17/09/1972

Nguyên quán: Nghệ An

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

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

SLCP sở hữu 0 CP – 0% VĐL

Quá trình công tác:

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

2002 - 2005 Giám đốc Nhà máy Chế tạo Cơ khí Lilama 45.4

2005 - 2008 Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty Lilama 45.4 t- D ự án thủy điện sông Ba Hạ

2008 - nay
Phó Tổng giám đốc CTCP Lilama 45.4 kiêm Giám đốc Xí nghiệp lắp máy số 1 Công ty Lilama 

45.4 tại dự án thủy điện sông Ba Hạ
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Năm qua, Công ty có sự thay đổi trong cơ cấu Hội đồng quản trị. Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 12/08/2019, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

CP Lilama 45.4 đối với Bà Phan Thị Thanh Thủy và Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng. Ban kiểm soát và Ban Điều hành 

Công ty vẫn giữ vững cơ cấu hoạt động.

N H Ữ N G  T H A Y  Đ Ổ I  N H Â N  S Ự

Tiền lương bình quân của người lao động qua các năm (Đồng/Người/Tháng)

• Năm 2017   5.808.000  Đồng/Người/Tháng

• Năm 2018   5.617.000  Đồng/Người/Tháng

• Năm 2019   5.000.000  Đồng/Người/Tháng

T Ì N H  H Ì N H  N H Â N  S Ự

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

A Theo trình độ 29 100,00%

1 Trình độ đại học, trên đại học 17 58,62%

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 4 13,79%

3 Khác 8 27,59%

B Địa bàn công tác 29 100,00%

1 Cơ quan Công ty 16 55,17%

2 Thủy điện Thượng Kon Tum 2 6,90%

3 Thủy điện Sông Bung 2 2 6,90%

4 Nhà máy cơ khí 9 31,03%

C Trình độ lao động 29 100,00%

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 21 72,41%

2 Trình độ bậc thợ 8 27,59%

Chính sách đối với người lao động

Hiện nay, Công ty duy trình các chính sách đối với người lao động bằng những hành động thực tế như sau:

• Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc cho công ty đều được ký hơp đồng lao động nhằm đảm bảo tuân thủ 

quy định pháp luật lao động.

• Cố gắng đảm bảo cho người lao động nhận được đầy đủ quyền lợi lao động theo quy định về lương, bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

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

đẩy người lao động phát huy khả năng tối đa.

• Vẫn duy trình đào tạo tay nghề, kiến thức cho người lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

• Tập huấn an toàn lao động toàn Công ty, đặc biệt là đơn vị thi công các công trình, dự án.
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• Tình hình hoạt động kinh doanh

• Tình hình hoạt động đầu tư

• Tình hình tài chính

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

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 TH 2019
%TH 

2019/2018

Vốn điều lệ Triệu đồng  40.000  40.000 100%

Doanh thu thuần Triệu đồng  11.465 -1.747  - 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng -21.263 -11.206  - 

LNST/DTT % -185,46% 641,58%  - 

LNST/VĐL % -53,16% -28,01%  - 

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 vừa qua gặp nhiều khó khăn. Nếu như năm trước, 

Công ty có doanh thu từ hoạt động xây lắp đối với các công trình còn lại thì năm nay do việc tạm ngưng các hoạt 

động kinh doanh, L44 không mang về được doanh thu. Trong khi đó, Công ty vẫn phải chịu các chi phí hoạt động 

như chi phí nhân công, khấu hao tài sản làm kết quả hoạt động kinh doanh năm vừa qua tiếp tục bị lỗ. Số lỗ lũy 

kế hiện đã vượt vốn điều lệ nên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã có quyết định hủy niêm yết và chuyển 

cổ phiếu L44 sang giao dịch tại sàn UPCOM.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, công ty vẫn nỗ lực đảm bảo thực hiện đúng và đủ các chế độ chính sách cho các bộ 

nhân viên yên tâm công tác; các nghĩa vụ về Thuế được tuân thủ đúng quy định. Ngoài ra, việc thanh toán cổ tức 

các năm trước đó của Công ty vẫn đang phải gia hạn vì tình hình tài chính hiện chưa đáp ứng khả năng chi trả.

T Ì N H  H Ì N H  H O Ạ T  Đ Ộ N G  K I N H  D O A N H  T R O N G  N Ă M

Do tình hình tài chính nhiều hạn chế, Công ty không đầu tư, không mua sắm thêm tài sản cố định và đã tiến hành 

thanh lý và bán một số phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động kém hoặc không có hiệu quả. Tính đến thời điểm 

báo cáo, L44 đã bán đấu giá thành công Nhà máy cơ khí chế tạo (Đường số 9A, phường An Bình, Khu công ng-

hiệp Biên hòa 2) để cấn trừ 45 tỷ đồng nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), do DATC trước đó 

đã có thỏa thuận mua lại khoản nợ vay của L44 tại Ngân hàng BIDV Đồng Nai.

T Ì N H  H Ì N H  H O Ạ T  Đ Ộ N G  Đ Ầ U  T Ư
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Tình hình tài chính của Công ty

ĐVT: Triệu Đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 Thực hiện 2019 % tăng giảm

Tổng tài sản 174.879 127.248 -27,24%

Doanh thu thuần 11.465 -1.747 -

Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ -4.656 -47.331 -

Lợi nhuận khác -2.851 45.912 -

Lợi nhuận trước thuế -21.263 -11.206 -

Lợi nhuận sau thuế -21.263 -11.206 -

T Ì N H  H Ì N H  T À I  C H Í N H

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,60 0,51

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,13 0,15

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 158,47% 189,17%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % -271,02% -212,15%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,12 0,42

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,06 -0,01

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 185,46% -641,58%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % -23,21% -10,39%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 11,40% 7,42%

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 160,59% -3270,21%

Các chỉ tiêu tài chính 

Những khó khăn tồn tại từ nhiều năm trước kéo dài hiện tại làm năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của Công 

ty hiện vẫn chưa được cải thiện. Kết quả hoạt động trong kỳ tiếp tục được báo lỗ.

Năm qua, các hệ số khả năng thanh toán của Công ty 

không thay đổi nhiều so với kỳ trước; khả năng thanh 

toán của Công ty vẫn đang rất thấp so với các khoản 

nợ hiện tại. Trong năm, tài sản ngắn hạn đã sụt giảm 

26,25%, tương ứng với giá trị là 43,8 tỷ đồng chủ yếu 

do giá trị các chi phí kinh doanh dỡ dang giảm đi đáng 

kể so với đầu kỳ. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn cũng đã 

giảm đến 36,4 tỷ đồng tương ứng giảm 13,14% so 

với năm trước, nguyên nhân do trong năm Công ty đã 

trả bớt nợ vay ngắn hạn; trong đó nổi bật là khoản 45 

tỷ đồng được Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 

(DATC) trả cho Ngân hàng BIDV Đồng Nai giảm nợ 

vay của Công ty theo thỏa thuận DATC sẽ mua lại nợ 

của L44 tại ngân hàng này. Hàng tồn kho năm 2019 

giảm hơn 43 tỷ đồng, tương ứng giảm 32,82% so với 

năm 2018, chủ yếu giảm đối với chi phí kinh doanh 

dỡ dang trước đó được tính vào hàng tồn kho. Điều 

này đã góp phần làm hệ số thanh toán nhanh tăng 

nhẹ từ 0,13 lần lên 0,15 lần. 

Cơ cấu vốn của Công ty đang có nhiều thay đổi. 

Cụ thể, nợ ngắn hạn bằng nợ phải trả trong năm đã 

giảm 13,14%, tương ứng với giá trị là 36,4 tỷ đồng, 

do những thay đổi như vừa phân tích tại nội dung về 

khả năng thanh toán. Bên cạnh đó, tài sản của Công 

ty năm 2019 cũng đã giảm đi đáng kể 47,6 tỷ đồng, 

tương ứng giảm đến 27,24% so với năm trước; trong 

đó chủ yếu giảm đi tài sản ngắn hạn là các chi phí 

kinh doanh dỡ dang trước đó được tính vào hàng 

tồn kho. Vốn chủ sở hữu năm qua lại giảm 11,2 tỷ 

đồng, tương ứng giảm 10,96% so với năm 2018, do 

lợi nhuận hoạt động Công ty tiếp tục ghi nhận giá trị 

âm. Cơ cấu vốn năm 2019 có tỷ lệ nợ trên tổng tài 

sản gia tăng, cộng với thực trang vốn chủ sở hữu 

hiện nay đã bị âm cho thấy năng lực đảm bảo nợ vay 

của Công ty vẫn còn thấp.
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Cổ phần

• Tổng số cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần

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

• Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

• Cổ phiếu quỹ: 20.000 CP.

• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

STT Tên cổ đông
Số lượng 

(cổ phiếu)

Tỷ lệ sở hữu 

(%)

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

C Ơ  C Ấ U  C Ổ  Đ Ô N G

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông
Số lượng 
cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu 
(%)

1 Nhà nước - -

2 Cổ đông trong nước 402 3.960.400 99,00%

Tổ chức 4 1.405.364 35,12%

Cá nhân 398 2.555.036 63,88%

3 Cổ đông nước ngoài 3 19.600 0,50%

Tổ chức 0,00%

 Cá nhân 3 19.600 0,50%

4 Cổ phiếu quỹ - 20.000 0,50%

Tổng cộng 410 4.000.000 100%

Cơ cấu cổ đông 31/12/2019

Danh sách cổ đông lớn

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm 2019, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

Các chứng khoán khác

Không có
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• Đánh giá kết quả kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến của kiểm toán viên

�

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019 phù 

hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty. Tuy nhiên Ban Điều hành nhận thấy về mọi mặt với 

nguồn lực của Công ty hiện tại sẽ khó đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và thị trường, do đó năm vừa 

qua Công ty đã tạm ngưng các hoạt động kinh doanh, chỉ duy trì một số nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp, tập 

trung mọi nguồn lực còn lại từng bước hoàn thành phương án tái cấu trúc Công ty.

Năm 2019, Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu xếp để có được vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh, cải tiến máy móc từ đó ảnh hưởng đến việc phát triển khách hàng, khai thác thị trường hoạt động xây lắp 

đang thay đổi từng ngày hiện nay.

Đ Á N H  G I Á  K Ế T  Q U Ả  K I N H  D O A N H

Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 TH 2019
%TH 

2019/2018

Vốn điều lệ Tr.đồng 40.000 40.000 100,00%

Doanh thu thuần Tr.đồng 11.465 -1.747 -

Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng -21.263 -11.206 -

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng -21.263 -11.206 -

Nộp ngân sách Nhà nước Tr.đồng 8.491 1.064 12,54%

Lao động bình quân Người 38 25 65,79%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP -5.342 -2.819 -

Giá trị đầu tư Tr.đồng - - -

Tỷ lệ cổ tức % - - -
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Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Thay đổi

Tài sản ngắn hạn 167.059 123.212 -26,2%

Tài sản dài hạn 7.820 4.036 -48,4%

Tổng Tài sản 174.879 127.248 -27,2%

Nợ ngắn hạn 277.138 240.713 -13,1%

Nợ dài hạn - - -

Vốn chủ sở hữu -102.259 -113.465 11,0%

Tổng nguồn vốn 174.879 127.248 -27,2%

Tổng tài sản của Công ty năm 2019 giảm 27,2% so với năm trước, tương ứng với giá trị 47,6 tỷ đồng. Trong đó, 

tài sản ngắn hạn giảm 26,2% so với năm 2018 với giá trị 43,8 tỷ đồng, khoản này giảm chủ yếu là các chi phí kinh 

doanh dỡ dang trước đó được tính vào hàng tồn kho. Tài sản dài hạn cũng đã giảm đáng kể 48,4%, tương ứng 

3,8 tỷ đồng, chi tiết cho thấy giá trị còn lại đối với tài sản cố định đã sụt giảm so với đầu kỳ bởi trong năm Công 

ty đã thanh lý, nhượng bán đi các máy móc, thiết bị và xe ô tô, xe chuyên dụng để tái cơ cấu hoạt động cấn trợ 

nơ với DATC.

Công ty không có nợ vay dài hạn nên nợ phải trả bằng với nợ ngắn hạn, trong năm chỉ tiêu này đã giảm 13,1%, 

tương ứng với giá trị là 36,4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do Công ty đã được DATC chi trả bớt các khoản vay 

ngắn hạn hiện hữu nhiều năm nay. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu năm qua tiếp tục ghi nhận giá trị âm do kết quả 

hoạt động của Công ty vẫn bị lỗ khi phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty có sự biến động đáng kể trong năm vừa qua. Cơ cấu vốn 

vẫn thể hiện năng lực đảm bảo nợ vay của Công ty vẫn còn thấp.

Năm qua, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức như những năm trước. Tuy nhiên, Công ty đã bán đấu giá thành 

công Nhà máy cơ khí chế tạo (Đường số 9A, phường An Bình, Khu công nghiệp Biên hòa 2) để hoàn vốn cho 

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), sau khi DATC mua lại các khoản nợ của L44 tại Ngân hàng BIDV 

Đồng Nai. Bên cạnh đó, các chính sách quản lý vẫn được duy trì với mục tiêu tiết giảm chi phí tối đa, từ đó góp 

phần hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

T Ì N H  H Ì N H  T À I  C H Í N H

ĐVT: Triệu đồng

N H Ữ N G  C Ả I  T I Ế N  V Ề  T Ổ  C H Ứ C ,  C H Í N H  S Á C H  Q U Ả N  L Ý

Trong thời gian tới, Công ty sẽ dốc toàn lực để từng bước hoàn thành phương án tái cấu trúc tài chính theo sự 

giao phó nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và sự chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị.

Đối với công tác tài chính, Công ty sẽ tích cực xư lý công nợ phải thu nhất là các công nợ hiện chưa hoàn tất hồ 

sơ thủ tục thanh toán; Lập danh mục các điểm còn tồn tại, cử cán bộ tập trung khắc phục để sớm thu hồi nợ. Quản 

lý chặt chẽ các định mức kinh tế đối với chi phí nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí khác nhằm tiết giảm tối 

đa dòng tiền ra dùng duy trì hoạt động doanh nghiệp so với hiện nay.

Về công tác thị trường, cố gắng duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại nhằm tạo tiền đề phục hồi đối với 

mảng hoạt động xây lắp vốn là thế mạnh và là lĩnh vực công ty có nhiều kinh nghiệm quản lý, vận hành.

K Ế  H O Ạ C H  P H Á T  T R I Ể N

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của 

Công ty và đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của L44. Theo đó, tài sản ngắn hạn 

cua Công ty nhỏ hơn nợ ngắn hạn khoảng 117,5 tỷ đồng, số lỗ lũy kế của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 

khoảng 170,5 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 âm khoảng 113,4 tỷ đồng. 

Ý kiến của kiểm toán phù hợp với tình hình tài chính thực tế của Công ty. Do đó, Ban Tổng Giám đốc không có 

giải thích gì thêm.

G I Ả I  T R Ì N H  V Ề  Ý  K I Ế N  K I Ể M  T O Á N
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• Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

• Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành

• Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án còn lại trong năm đã được Công ty hoàn thành thực hiện. Trong thời 

gian tới, dòng tiền từ hoạt dộng kinh doanh nhiều khả năng sẽ không còn do Công ty đã tạm ngưng các kế hoạch 

phát triển thị trường, tìm kiếm công trình mới. Vấn đề phục hồi hoạt động sẽ là bài toán cần được Hội đồng quản 

trị cùng Ban Tổng Giám đốc tìm ra đáp án nhanh chóng trong thời gian tới.

Về việc quyết toán các hợp đồng Công ty đã thực hiện, đối với các hợp đồng đã thực hiện như Nhà máy Điện gió 

Bạc Liêu, Bồ chứa dầu Cái Lái,… Công ty nhanh chóng hoàn thành quyết toán nhưng vẫn gặp phải tình trạng thu 

hồi vốn chậm. Một số công trình đã thực hiện xong như Nhà máy nước Thủ Đức, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,… còn chờ 

Chủ đầu tư đồng ý quyết toán làm Công ty mất nhiều thời gian, công sức phối hợp và bị chiếm dụng vốn đáng kể.

Trong năm 2019, DATC đã bán đấu giá Nhà máy cơ khí Công ty theo thỏa thuận về việc mua lại khoán nợ vay của 

L44 tại Ngân hàng BIDV Đồng Nai với giá trị thu về hơn 46 tỷ đồng; DATC đã cấn trừ 45 tỷ đồng tiền nợ với Công 

ty. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành 2.200.000 cổ phiếu cho DATC 

để hoán đổi phần nợ còn lại của Công ty. 

Bên cạnh đó, việc thanh lý nhượng bán các máy móc thiết bị, xe chuyên dụng không còn hiệu quả hoạt động với 

giá trị 5,5 tỷ đồng cũng đã phần nào tạo được dòng tiền về qua đó có thể đóng góp vào mục tiêu trước mắt duy 

trì hoạt động của doanh nghiệp.

Đ Á N H  G I Á  C Á C  M Ặ T  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  C Ô N G  T Y
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Năm 2019 vừa qua, Hội đồng quản trị thấy rằng Ban Tổng Giám 

đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và 

quy định do HĐQT và ĐHĐCĐ ban hành. Mặc dù kết quả chưa 

tích cực, nhưng vẫn có được những đóng góp giá trị trong công 

tác quản lý và điều hành xuyên suôt trong những năm qua.

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

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

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

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

hồi đủ vốn như: Điện gió Bạc Liêu, Nhà máy nước Thủ Đức,…

 √ Hiện tại Công ty cố gắng duy trì hoạt động cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp có 

cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 √ Thực hiện đúng, đủ các chỉ đạo, hỗ trợ từ Tổng Công ty Lắp máy Lilama để kịp thời nắm bắt cơ hội phục hồi 

hoạt động.

 √ Ban Tổng Giám đốc phải cố gắng theo dõi bám sát các diễn biến thị trường để nhanh chóng đưa ra các kế 

hoạch hành động hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 √ Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động, duy trì thu nhập cho toàn 

bộ nhân viên Công ty.

 √ Phối hợp thực hiện nhằm sớm hoàn thành thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC. 

 √ Tiềm kiếm ứng viên HĐQT, BKS cho các vị trí còn đang khuyết phù hợp với cơ cấu cổ đông sau khi phát 

hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC.

Đ Á N H  G I Á  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  B A N  Đ I Ề U  H À N H

K Ế  H O Ạ C H ,  Đ Ị N H  H Ư Ớ N G  C Ủ A  H Ộ I  Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Với hoạt động chính trong lĩnh vực xây 

lắp, công ty khó có thể tránh được các 

tác động đối với môi trường xung quanh. 

Các tác động có thể kể đến là khí thải 

khói hàn, bụi kim loại, tiếng ồn trong quá 

trình vận hành máy móc để thi công… 

Tuy nhiên, Lilama 45.4 luôn ý thức, tuân 

thủ pháp luật và cam kết các chính sách 

bảo vệ môi trường qua việc đáp ứng tốt 

các yêu cầu về tiếng ồn, chất thải, khí 

thải, tiêu thụ năng lượng trong quá trình 

hoạt động của mình. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, với phương châm luôn chú 

trọng an trong lao động các công trình xây lắp của L44 không chỉ 

đạt yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng mà còn đảm bảo yêu 

cầu về an toàn đối với khách hàng và người lao động. Công tác 

thi công, nghiệm thu công trình luôn được giám sát một cách chặt 

chẽ. Công ty luôn đảm bảo được chất lượng của những công 

trình mà mình phụ trách và nhận được sự tín nhiệm của khách 

hàng trong những năm qua. Các dụng cụ, mũ bảo hộ, và trang 

phục cho người lao động luôn đảm bảo chất lượng theo qui định 

nhằm giúp cho người lao động yên tâm làm việc mà không phải 

e ngại bất cứ rủi ro nào.

C Ô N G  T Á C  C H U Y Ê N  M Ô N  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng nguồn nhân lực vẫn là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự vận 

hành của một doanh nghiệp, trong giai đoạn hội nhập hiện nay vấn đề này cần được quan tâm thích đáng để có 

thể nâng cao khả năng cạnh tranh trong trong quá trình hoạt động. Hiểu được điều này, Ban Giám đốc Công ty 

luôn chú trọng đầu tư thời gian, sức lực, và các nguồn lực khác để xây dựng một đội ngũ nhân sự nhiệt tình, tận 

tâm, làm việc hiệu quả. Đồng thời, không quên đảm các tôn trọng và thực hiện đúng các cam kết, chính sách với 

người lao động.

V Ề  N G Ư Ờ I  L A O  Đ Ộ N G

Sự phát triển lâu dài của một doanh nghiệp dựa trên nền tảng của một cộng đồng bền vững, ổn định và thịnh 

vượng. Công ty hiểu rằng sự hiện diện của mình tạo nên những ảnh hưởng nhất định về kinh tế, môi trường xã 

hội đối với cộng đồng. L44 cam kết tạo nên những giá trị cuộc sống trọn vẹn hơn thông qua các chương trình hỗ 

trợ và phát triển cộng đồng.

T R Á C H  N H I Ệ M  V Ớ I  C Ộ N G  Đ Ồ N G  Đ Ị A  P H Ư Ơ N G
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• Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

• Hoạt động của Hội đồng quản trị

• Hoạt động của Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

quản trị mà mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ được phân công phụ trách các vấn đề nhân sự, 

lương thưởng, tài chính, sản xuất kinh doanh,... cụ thể theo tình hình thực tế của từng thời kỳ.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019:

STT Thành viên Hội đồng quản trị Chức vụ Ghi chú
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ

1 Ông Phan Cao Viên Chủ tịch 1/1 100%

2 Bà Phan Thị Thanh Thủy Thành viên Miễn nhiệm 
12/08/2019 1/1 100%

3 Văn Thanh Liêm Thành viên Miễn nhiệm 
12/08/2019 1/1 100%

4 Nguyễn Thị Hoàng Lan Thành viên 1/1 100%

5 Trần Lê Hoa Thành viên 1/1 100%

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 06/06/2019

1. Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, 

thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng. 

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

2019: Thời gian tổ chức Đại hội; Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung 

thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021; Lập kế hoạch chuẩn 

bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm,…).

H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  H Ộ I  Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2019:



4039 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 QUẢN TRỊ CÔNG TY |

Trong năm 2019, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị 

điều hành của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia một số phiên họp của HĐQT, đóng góp 

ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

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

hành Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, đóng góp ý 

kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc 

điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  B A N  K I Ể M  S O Á T

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng Ban 1/1 100%

2 Ông Lê Minh Thiện Thành viên 1/1 100%

Lương thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Không có.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có.

Tình hình thực hiện các quy định về quy chế quản trị Công ty năm 2019

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

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng

I Hội đồng quản trị

1 Ông Phan Cao Viên Chủ tịch - 89.010.000 -

2 Bà Phan Thị Thanh Thủy Thành viên - - -

3 Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng Thành viên - - -

4 Ông Vũ Thế Phương Thành viên - - -

5 Ông Nguyễn Văn Việt Thành viên - 74.682.000 -

II Ban kiểm soát

1 Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng BKS - 84.660.000 -

2 Ông Lê Minh Thiện Thành viên - 78.612.000 -

III Ban Tổng Giám đốc

1 Ông Phan Cao Viên Tổng Giám đốc - 89.010.000 -

2 Ông Hoàng Văn Hà Phó TGĐ - 89.010.000 -

3 Bà Phan Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng - 84.660.000 -

C Á C  G I A O  D Ị C H  T H Ù  L A O  V À  C Á C  K H O Ả N  L Ợ I  Í C H
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 
2019
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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