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HĐQT: Hội đồng quản trị
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TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300403987 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 
15/08/2019. 
Vốn điều lệ tại 31/12/2019: 28.350.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 28.350.000.000 đồng
Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Số điện thoại: (028) 38 100 632 – (028) 39 100 633 – (028) 39 100 634 
Số fax: (028) 38299547 
Website: www.nagecco.com
Mã cổ phiếu: NAC



7NAGECCO



NAGECCO 8

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN
Nageccco là công ty tư vấn xây dựng tổng 
hợp được phép hoạt động trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam: 

 ¾ Kinh doanh ngành tư vấn xây dựng 
đến các dự án thuộc nhóm A, được Bộ 
Xây dựng công nhận là Doanh Nghiệp 
Hạng I (theo quyết định số: 131/QĐ-
BXD ngày 27/01/2000);

 ¾ Là thành viên của Mạng kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng Việt Nam 
(VNBAC) theo Giấy chứng nhận số: 
127/MKĐ cấp từ năm 2006;

 ¾ Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy Chứng nhận 
Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa số: 74471 
cấp ngày 17/8/2006 và gia hạn đến ngày 
27/10/2024 theo quyết định gia hạn số: 
19266/QĐ- SHTT ngày của Cục Sở hữu 

Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;
 ¾ Đăng ký hoạt động nhượng quyền 
thương mại Công ty cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp với mã số đăng 
ký là: NQTN-41-000016 do Sở Công 
thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp; 

 ¾ Giấy phép hoạt động điện lực số: 1156/
GP-SCT ngày 28/08/2014 do Sở Công 
thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
(Thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây 
dựng kết hợp với tư vấn giám sát thi 
công xây dựng công trình đường dây và 
trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV);

 ¾ Công ty đã tập hợp được đội ngũ chuyên 
gia tư vấn hàng đầu có năng lực chuyên 
môn kỹ thuật cao với 45 năm kinh ng-
hiệm. 

1975
Công ty được thành lập 
vào ngày 31/10/1975 với 
tên gọi Viện Thiết kế Tổng 
hợp – Bộ Xây dựng.

1976
 Ngày 15/03/1976, Công 
ty đổi tên thành Viện Quy 
hoạch và Thiết kế Tổng 
hợp – Bộ Xây dựng.1990

Ngày 31/12/1990, Công ty 
đổi tên thành Viện Nghiên 
cứu Quy hoạch và Thiết kế 
Tổng hợp – Bộ Xây dựng.

1992
Ngày 28/12/1992, Công ty 
đổi tên thành Công ty Tư 
vấn Xây dựng Tổng hợp 
(NAGECCO).
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2007
Công ty chính thức chuyển 
đổi thành Công ty cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Tổng 
hợp (NAGECCO) ngày 
04/01/2007.

2011
Công ty đăng ký lưu ký 
chứng khoán tập trung tại 
TT LCCK Việt Nam với 
mã CK là NAC và được cấp 
“Giấy chứng nhận đăng ký 
chứng khoán” vào ngày 26/ 
01/2011.

2010
Nagecco hoàn tất lưu ký 
chứng khoán tại Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam vào tháng 03/2010.

2014
Công ty đón nhận “Huân 
chương Lao động hạng Nhì” 
của Chủ tịch nước trao tặng; 
Công ty đón nhận “Cờ thi 
đua của Chính phủ” của Thủ 
tướng Chính phủ.

2017
Công ty đón nhận “Cờ Thi 
đua của Thủ tướng chính 
phủ” ngày 12/05/2017.

2018
NAGECCO tăng vốn điều 
lệ từ 27 tỷ lên 28,35 tỷ đồng 
thông qua việc phát hành cổ 
phiếu ESOP.

2015
Công ty tổ chức kỷ niệm 40 
năm thành lập (31/10/1975 
- 31/10/2015)và đón nhận 
“Cờ Truyền thống cho 
CTCP Tư vấn Xây dựng 
Tổng hợp” do UBND TP. 
HCM trao.
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 
nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành

2015

Cờ truyền thống của Ủy 
ban Nhân dân Tp.HCM

226/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 do UBND 
Tp.HCM ban hành

Tập thể Lao động xuất sắc 756/QĐ-BXD ngày 01/08/2016 do Bộ Xây 
dựng ban hành

2016
Tập thể Lao động xuất sắc 875/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 do do Bộ Xây 

dựng ban hành

Cờ thi đua của Chính phủ 657/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành

2017
Tập thể Lao động xuất sắc 1404/QĐ-BXD ngày 29/10/2018 do Bộ Xây 

dựng ban hành

Cờ thi đua Bộ Xây dựng 531/QĐ-BXD ngày 19/04/2018 do Bộ Xây 
dựng ban hành

2018 Cờ thi đua Bộ Xây dựng 634/QĐ-BXD ngày 11/07/2019 do Bộ Xây 
dựng ban hành.

DANH HIỆU THI ĐUA



11NAGECCO

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 
nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành

1995 Huân Chương Lao động 
Hạng 3

Quyết định số: 534-KT/CT ngày 29/08/1995  
do Chủ tịch nước ban hành.

2014 Huân Chương Lao động 
Hạng 2

Quyết định số: 2593/QĐ-CTN ngày 
13/10/2014 do Chủ tịch nước ban hành.
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NGÀNH NGHỀ VÀ 
ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tạo 
nên vị thế trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thông qua 
các lĩnh vực sau: 

 ¾ Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và 
đấu thầu; 

 ¾ Thiết kế quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết và thiết 
kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu 
công nghiệp, khu công nghệ cao; 

 ¾ Thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát 
nước, lập dự toán công trình; 

 ¾ Thiết kế, kết cấu công trình giao thông (cầu, đường 
bộ), công trình cảng, đường thủy; công trình thủy 
lợi và thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công 
trình xây dựng; 

 ¾ Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình các loại; 
 ¾ Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và quản lý dự 
án; 

 ¾ Khảo sát địa chất và đo đạc lập bản đồ xây dựng 
công trình; 

 ¾ Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

ĐỊA BÀN KINH DOANH
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Nagec-
co hiện đang có 23 đơn vị. Trong đó có 08 Xí nghiệp, 
08 Trung tâm, 03 Chi nhánh và 04 Phòng chức năng 
đang hoạt động tại 63 tỉnh thành trong cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, Miền Tây 
Nam Bộ, Đồng bằng Sông Hồng là các thị trường trọng 
yếu của Công ty.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp 
và các qui định pháp luật liên quan với cơ cấu như sau: 

 ¾ Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất và có quyền quyết định 
các vấn đề quan trọng của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông 
có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên, Đại hội đồng Cổ đông bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản. 

 ¾ Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất 
cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng Cổ 
đông. 

 ¾ Ban điều hành: Bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán 
trưởng. Là cơ quan điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
theo chính sách, định hướng được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị đề ra 
trong từng thời kỳ, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện các 
nhiệm vụ được giao. 

 ¾ Ban kiểm soát: Là cơ quan thay mặt các cổ đông để giám sát hoạt động và việc tuân 
thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp 
luật và ĐHĐCĐ trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Công ty liên kết: CTCP thiết kế xây dựng và phát triển – PDD 
Địa chỉ: 162, đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Vốn điều lệ: 7.716.971.000 VNĐ
Tỷ lệ nắm giữ của Nagecco: 35% (tương đương 270.094 cổ phần). 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

P. Kinh tế 
tài chính

P. Kế hoạch 
đầu tư

P. 
HC - NS

P. Kỹ thuật

Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây 
dựng số 1

Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây 
dựng số 2

Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây 
dựng số 3

Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây 
dựng số 5

Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc 
và Thiết kế Hạ tầng

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây 
Dựng

Trung tâm Quản lý Dự án và 
Giám sát Thi công

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ 
điện

Chi nhánh Miền Bắc

Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây 
dựng số 4

Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây 
dựng số 6

Xí nghiệp Khảo sát thiết kế & 
Xây dựng Nền móng

Trung tâm Khoa học Công nghệ 
và Kỹ thuật Xây dựng

Trung tâm Kiến trúc 1

Trung tâm kết cấu 1

Trung tâm quy hoạch và phát 
triển đô thị

Chi nhánh Cần Thơ

Trung tâm kiến trúc 2
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ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRUNG VÀ DÀI HẠN

Tối ưu hóa mức độ hài lòng của khách hàng bằng chuyên môn tốt, chất 
lượng dịch vụ hấp dẫn và giá cả cạnh tranh; 

Giữ vững và phát triển hơn nữa ngành nghề kinh doanh chủ lực của 
Công ty, đưa thương hiệu Nagecco trở thành một trong những thương 
hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.

Để thực hiện được các mục tiêu chủ yếu, Nagecco đặt ra các chiến lược kinh doanh 
trung và dài hạn như sau:

 ¾ Tích cực tham gia vào các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực tư vấn xây dựng, đưa 
những thiết kế thi tuyển vào các vòng trong để từ đó gián tiếp tiếp cận gần hơn 
với khách hàng mục tiêu và nâng cao danh tiếng của Nagecco;

 ¾ Cố gắng thực hiện tốt các dự án hiện tại để duy trì mối quan hệ tốt với khách 
hàng và chủ đầu tư, nhờ đó có thể mở ra cơ hội được tiếp cận với các dự án tiềm 
năng khác trong tương lai;

 ¾ Chủ động tìm kiếm cơ hội liên kết, liên doanh với các công ty tư vấn nước ngoài 
đang hoạt động tại Việt Nam và tìm kiếm thực hiện các công trình xây dựng quy 
mô lớn đòi hỏi công nghệ cao để quảng bá thế mạnh lĩnh vực tư vấn xây dựng 
của Công ty;

 ¾ Xây dựng và thử nghiệm thực hiện mô hình tổng thầu EPC các công trình nhỏ 
và vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường;

 ¾ Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực, nhất là các nghiệp 
vụ như: đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án.

 ¾ Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức, công tác tuyển dụng, đào 
tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật 
giỏi, tinh thông về nghề nghiệp ở các đơn vị, phòng chức năng, nhằm nâng cao 
năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh;

 ¾ Chuyên môn hóa các đơn vị trực thuộc nhằm mang lại hiệu quả công việc, tận 
dụng tối đa ưu thế của mỗi đơn vị;

 ¾ Không ngừng nghiên cứu và phân tích điểm mạnh – yếu của các công ty trong 
ngành, tìm hiểu về từng môi trường kinh doanh cụ thể, năng lực và thế mạnh 
của Công ty để thành lập các công ty con/công ty liên kết chuyên sâu theo từng 
mảng hoạt động.

Về hoạt động kinh doanh chính

Về tổ chức và bộ máy
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Nagecco xác định người lao động là yếu tố không thể thiếu trong sự phát triển bền vững 
của một tổ chức. Vì thế, Công ty luôn chú trọng vào những công tác đào tạo và bồi dưỡng 
cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của mọi CBCNV thông qua các hoạt động khen 
thưởng và các chương trình kỷ niệm, giải trí nhân dịp lễ, tết,…

Hoạt động kinh doanh của Nagecco luôn song hành với những công tác đóng góp cho 
môi trường và xã hội, vì Công ty luôn ý thức được rằng khi đời sống xã hội tại các địa bàn 
hoạt động phát triển thì mới tạo nên môi trường kinh doanh tiềm năng, lý tưởng và bền 
vững cho Công ty. Vì thế, để chia sẻ trách nhiệm phát triển xã hội và cộng đồng, Nagecco 
đã đóng góp cả nhân lực lẫn vật lực thông qua các chương trình thiện nguyện và các quỹ 
từ thiện tại địa phương. 



NAGECCO 18

CÁC RỦI RO TRONG NĂM 2019

RỦI RO KINH TẾ
Kể từ cuối năm 2018, dấu hiệu lệch pha 
cung cầu về bất động sản bắt đầu xuất hiện 
khi nhu cầu về nhà ở phân khúc bình dân 
tăng cao nhưng nguồn cung chủ yếu trên 
thị trường lại tập trung vào phân khúc 
trung và cao cấp. Việc những doanh ng-
hiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản 
khó tiêu thụ các dự án chung cư cao cấp sẽ 
gián tiếp dẫn đến xu hướng tăng nợ xấu tại 
ngân hàng, gây ra hiện tượng bong bóng 
bất động sản. Để khắc phục tình trạng này 
đồng thời hạn chế những sai phạm trong 
tổ chức xây dựng công trình, Chính phủ và 
Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu siết chặt 
quy trình phê duyệt cấp phép xây dựng và 
cấp tín dụng cho các dự án tại những thành 
phố lớn. Do đó, trong năm 2019 cũng như 

một vài năm tới, số lượng dự án mới đủ 
điều kiện để đi vào xây dựng/vận hành ở 
TP. HCM – một trong những địa bàn kinh 
doanh trọng yếu nhất của Nagecco – sẽ 
giảm đi đáng kể.

Lĩnh vực tư vấn xây dựng là một trong 
những mảng phát triển song hành với 
ngành xây dựng và bất động sản. Vì vậy, 
khi hai ngành này bị chững lại bởi những 
rủi ro kinh tế thì các doanh nghiệp như 
Nagecco cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi 
thiếu khách hàng, thiếu đối tác và phải đối 
mặt với áp lực cạnh tranh dự án tăng cao.

Rủi ro kinh tế là rủi ro mang tính hệ thống, 
vì vậy Công ty không thể phòng tránh hoàn 
toàn mà chỉ có thể cố gắng hạn chế những 
ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. 
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Để làm được điều đó, Nagecco luôn chủ 
động cập nhật tình hình kinh tế nhằm dự 
báo trước phần nào xu hướng phát triển 
của ngành cũng như những thay đổi trong 
chính sách của Chính phủ/NHNN trong 
tương lai. Nhờ đó, Công ty có thể linh hoạt 
hơn trong việc đưa ra những biện pháp đối 
phó và chiến lược hoạt động phù hợp.

RỦI RO LÃI SUẤT
Do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung, nền kinh tế thế giới đã bắt đầu 
phát triển chậm lại. Theo tính toán của 
IMF, tốc độ phát triển kinh tế thế giới năm 
2019 chỉ ở mức 2,9% trong khi năm 2018, 
con số này đạt tới 3,7%. Vì thế, từ cuối năm 
2019, các Ngân hàng Trung ương trên thế 
giới đã có động thái nới lỏng chính sách 

tiền tệ nhằm tăng cung tiền hỗ trợ nền kinh 
tế và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo 
đó, tháng 11/2019, NHNN Việt Nam đã 
ban hành Quyết định số 2415/QĐ-NHNN 
và Quyết định số 2416/QĐ-NHNN điều 
chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay 
xuống khoảng 0,5%. Cụ thể, lãi suất trần 
của các khoản tiền gửi không kỳ hạn giảm 
còn 0,8%/năm, của các khoản tiền gửi kỳ 
hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm còn 5%/
năm. Đồng thời, lãi suất cho vay ngắn hạn 
tối đa bằng VND đối với các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất 
khẩu, công nghiệp hỗ trợ; các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp có 
ứng dụng công nghệ cao cũng giảm còn 
6%/năm. Những Quyết định này sẽ có lợi 
đối với doanh nghiệp có sử dụng đòn bẩy 
tài chính và bất lợi đối với doanh nghiệp có 
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khoản tiền gửi lớn tại ngân hàng vì nó ảnh 
hưởng trực tiếp tới doanh thu và chi phí tài 
chính của các doanh nghiệp.

Đối với Nagecco, Công ty không sử dụng 
đòn bẩy tài chính trong quá trình hoạt 
động của mình, nhưng đồng thời lại duy 
trì khoản tiền gửi có và không kỳ hạn tại 
ngân hàng. Tuy nhiên, vì Nagecco không 
thuộc loại hình doanh nghiệp được hỗ trợ 
hưởng lãi suất cho vay ưu đãi theo Quyết 
định của NHNN nên việc không sử dụng 
hình thức tài trợ từ nợ vay không gây ra 
tác động đáng kể. Mặt khác, Công ty có thể 
phải đối mặt với việc suy giảm khoản thu 
từ lãi vay giảm đi khi lãi suất tiền gửi tại các 
ngân hàng giảm.

Để hạn chế suy giảm từ lãi suất, Nagecco 
đã phân công bộ phận tài chính theo dõi 
những thay đổi về chính sách lãi suất cũng 
như mặt bằng lãi suất chung trên thị trường 
nhằm kịp thời cơ cấu lại tài sản – nguồn 
vốn hợp lý và lựa chọn ngân hàng được có 
mức lãi suất có lợi nhất cho Công ty.

RỦI RO ĐẾN TỪ  CHỨNG 
KHOÁN KINH DOANH
Bên cạnh những hoạt động chính là tư vấn 
xây dựng, tư vấn quy hoạch đô thị và thiết 
kế công trình,… Nagecco còn kinh doanh 
và nắm giữ một số tài sản tài chính là cổ 
phiếu của các công ty khác (trị giá hơn 9 tỷ 
đồng). Cổ phiếu là một loại tài sản có nhiều 
rủi ro và rất nhạy cảm với sự biến động 
của nền kinh tế. Vì vậy, khi giá các chứng 
khoán này có dấu hiệu suy giảm, Công ty 
buộc phải lập dự phòng và do đó, làm giảm 
giá trị tài sản của Công ty. Trong kịch bản 
xấu hơn, nếu các chứng khoán kinh doanh 
này bị mất thanh khoản, Công ty sẽ gặp 
khó khăn trong việc thu hồi vốn và đối mặt 
với nguy cơ tăng chi phí tài chính do kết 
chuyển từ khoản dự phòng giảm giá chứng 
khoán kinh doanh.

Nagecco tối thiểu hóa rủi ro này bằng cách 
thường xuyên theo dõi thị trường cũng 
như tình hình hoạt động tại các CTCP mà 
Nagecco đang đầu tư. Từ đó, Công ty có thể 
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kịp thời và chủ động hơn trong việc quản 
lý các chứng khoán kinh doanh và đưa ra 
những quyết định mua bán thích hợp.

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH
Rủi ro đặc thù ngành là rủi ro mà Công ty 
bị chiếm dụng vốn khi các chủ đầu tư chậm 
thanh toán cho hợp đồng. Theo đó, những 
thay đổi từ phía chủ đầu tư như thay đổi 
nhân sự quản lý dự án, thay đổi thiết kế,… 
có thể làm kéo dài thời gian tất toán hợp 
đồng, ảnh hưởng đến dòng tiền và trong 
những trường hợp cần thiết, Công ty buộc 
phải trích lập dự phòng nợ xấu khó đòi.

Để đối phó với rủi ro này, trước khi kí hợp 
đồng chính thức, Nagecco đã cân nhắc kỹ 
lưỡng khả năng thanh toán từ đối tác, đồng 
thời cũng thường xuyên theo dõi khả năng 
tài chính của các chủ đầu tư để có thể đưa 
ra những biện pháp hợp lý khi cần thiết.

RỦI RO PHÁP LUẬT
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng 
hợp hoạt động dưới hình thức công ty cổ 
phần, đồng thời được giao dịch trên sàn 
UPCoM nên phải chịu sự điều chỉnh của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và 
các văn bản dưới luật có liên quan. Đồng 
thời, do lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn 
xây dựng, Nagecco còn gián tiếp chịu ảnh 
hưởng bởi các điều lệ trong Luật Xây dựng, 
Luật Bất động sản cũng như các quy định 
về an toàn chất lượng từ Bộ Xây dựng. Theo 
đó, rủi ro pháp luật xảy ra khi sự thay đổi 
trong những bộ luật này có ảnh hưởng tiêu 
cực đến hoạt động của Công ty.

Luật pháp Việt Nam hiện vẫn còn trong 
quy trình cải tiến và hoàn thiện. Vì vậy, 
Công ty vẫn liên tục cập nhật những thay 
đổi trong các quy định pháp luật để kịp thời 
có những định hướng phù hợp trong hoạt 
động kinh doanh, phòng tránh những ảnh 
hưởng không tốt từ rủi ro này.
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2
TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM 
2019
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 
DOANH TRONG NĂM

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 8,62%

DOANH THU 18,07%
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CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG KÝ ĐƯỢC THEO LĨNH VỰC 
KINH DOANH

TỶ TRỌNG DOANH THU THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Nội dung 2019
Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%)

Thiết kế quy hoạch 36,68 8,65%
Thiết kế công trình 200,52 47,30%
Quản lý dự án, giám sát 92,28 21,77%
Lập dự án đầu tư 41,38 9,76%
Khoan, khảo sát địa chất 16,18 3,82%
Thẩm tra kiểm định 33,97 8,01%
Đo đạc địa hình   0,99 0,23%
Khác   1,98 0,47%
Tổng cộng 423,98 100,00%

Vị trí
2018 2019

Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%)

Khu vực TP. HCM 215,86 92,74% 256,44 93,31%
Khu vực miền Bắc 11,08 4,76% 9,35 3,40%
Khu vực Cần Thơ 5,83 2,50% 9,03 3,29%
Tổng cộng 232,76 100% 274,82 100%

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

TH 
2018

KH 
2019

TH 
2019

TH 
2019/

KH 2019

TH 2019/ 
TH 2018

1 Giá trị hợp đồng Tỷ đồng 390,34 409,85 423,98 103,45% 108,62%

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 232,76 235,88 274,82 116,51% 118,07%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,31 7,00 8,57 122,37% 103,06%

4 Tỷ suất LNTT/ do-
anh thu % 3,57% 2,97% 3,12% 105,02% 87,28%

5 Chia cổ tức % 80% 10–12% 20% - 25%
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Mặc dù ngành xây dựng và bất động sản 
đang gặp một số khó khăn do định hướng 
siết chặt quy trình phê duyệt dự án xây 
dựng mới của Chính quyền TP. HCM và 
siết chặt quy chế thẩm định, cấp tín dụng 
đối với các dự án BĐS của các ngân hàng 
nhưng năm vừa qua, Nagecco vẫn hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và tài 
chính đã đặt ra, đồng thời một số chỉ tiêu 
đã tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái.

Nhờ vào uy tín cao, Công ty đã vượt qua 
được một số đối thủ cạnh tranh, đặc biệt 
là tại thị trường khắc nghiệt như TP. HCM 
để mang về những hợp đồng có giá trị lớn. 
Kết quả là tổng giá trị hợp đồng đã ký kết 
năm 2019 của Công ty đạt 423,98 tỷ, vượt 
kế hoạch 3,45% và tăng 8,62% so với năm 
2018. Trong đó, quy mô hợp đồng đến từ 
dịch vụ thiết kế công trình và quản lý giám 
sát dự án của Nagecco tiếp tục chiếm ưu 
thế (chiếm lần lượt 47,3% và 21,77% trong 
cơ cấu giá trị hợp đồng theo lĩnh vực kinh 
doanh). Đồng thời, các lĩnh vực tư vấn xây 
dựng cũng có sự tăng trưởng: Trường học 
tăng 72%;  Khách sạn tăng 323%; Khu dân 
cư Khu đô thị tăng 35% so với cùng kỳ.

Một số hợp đồng tiêu biểu trong năm 2019 

bao gồm:  hợp đồng Tư vấn đầu tư xây 
dựng chung cư cao tầng Hạt Điều có giá trị 
15 tỷ đồng; hợp đồng Thiết kế nhà chung 
cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ 
301 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8 với 
giá trị hơn 10 tỷ đồng; hợp đồng Tư vấn 
Quản lý dự án cụm công nghiệp chế biến 
thực phẩm Vissan có giá trị trên 9 tỷ đồng; 
hợp đồng Tư vấn lập hồ sơ báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng làng giáo dục 
quốc tế với giá trị trên 8 tỷ đồng.

Đồng thời, năm 2019 Công ty cũng đã hoàn 
thành và tất toán nhiều dự án lớn, giúp 
doanh thu ghi nhận đạt 274,82 tỷ, vượt kế 
hoạch 16,51% và tăng 18,07% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Đặc biệt, TP. HCM vẫn là 
địa bàn đem lại doanh thu chính của Công 
ty với mức đóng góp tới 93,31% trong cơ 
cấu doanh thu.

Nhờ hoạt động kinh doanh tốt, lợi nhuận 
trước thuế của Công ty trong năm qua 
cũng đã đạt 8,57 tỷ, vượt kế hoạch 22,37% 
và tăng 3,06% so với số liệu của năm 2018. 
Tuy nhiên, Công ty vẫn gặp một số khó 
khăn trong khâu quản lý chi phí nên tỷ suất 
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu của Công 
ty chỉ bằng 87,28% của năm ngoái.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 

2018
Thực hiện 

2019 % tăng giảm

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 170,13 155,01 -8,89%
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 232,76 274,82 18,07%
3 Lợi nhuận HĐKD Tỷ đồng 7,41 7,20 -2,83%
4 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,90 1,36 51,11%

5 Lợi nhuận trước 
thuế Tỷ đồng 8,31 8,57 3,13%

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 7,27 7,35 1,10%

STT Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,17 1,07
 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,77 0,76
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
 Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 71,22 79,54
 Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 247,46 388,71
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,51 5,67
 Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 1,45 1,69
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần % 3,12 2,68

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu BQ (ROE) % 14,85 18,23

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
BQ (ROA) % 4,27 4,52

 Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu 
thuần % 3,18 2,62
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Các hệ số thể hiện khả năng thanh toán của 
Nagecco nhìn chung giảm nhẹ trong năm 
2019. Năm vừa qua, do Công ty đã hoàn 
thành nhiều dự án lớn nên hàng tồn kho 
(chủ yếu là chi phí dở dang của các hợp 
đồng tư vấn, giám sát công trình mà Công 
ty đang thực hiện) giảm mạnh (-22,29% 
tương đương -10,94 tỷ). Đồng thời, những 
hợp đồng cũ cũng đã được thanh toán nên 
khoản phải thu khách hàng giảm 11,7% 
(tương đương 4,12 tỷ). Đây là các khoản có 
đóng góp lớn trong mức giảm 7% (tương 
đương 9,93 tỷ) của tài sản ngắn hạn. Trong 
khi đó, nợ phải trả ngắn hạn của Nagecco 

lại tăng nhẹ 1,79% (tương đương 2,17 tỷ) 
chủ yếu do số lượng và giá trị hợp đồng 
mới trong năm tăng, dẫn đến khoản tiền 
mà các chủ đầu tư thanh toán trước cũng 
nhiều hơn. Vì vậy, sự biến động ngược 
chiều giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn 
của Công ty chính là nguyên nhân khiến 
các chỉ tiêu về khả năng thanh toán có sự 
giảm nhẹ trong năm vừa qua. Tuy nhiên, 
Công ty vẫn duy trì được hệ số thanh toán 
ngắn hạn lớn hơn 1, cho thấy tài sản lưu 
động của Công ty vẫn đảm bảo được khả 
năng thanh toán cho nợ ngắn hạn.

Mặc dù Nagecco không sử dụng nợ vay 
nhưng nợ vẫn chiếm một tỷ trọng khá lớn 
trong cơ cấu vốn của Công ty. Trong những 
năm gần đây, hệ số Nợ/Tổng tài sản luôn 
quanh mức 70% và có xu hướng tiệm cận 
mức 80%. Nguyên nhân dẫn tới sự tăng 
lên của tỷ trọng nợ chủ yếu đến từ giá trị 
các khoản phải trả người bán, người mua 
trả tiền trước và phải nộp nhà nước tăng 
mạnh. Đặc biệt, do đặc thù hoạt động nên 
các hợp đồng của Công ty thường được 
thanh toán trước một phần giá trị, dẫn 
đến khoản người mua trả tiền trước luôn 

chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nợ (khoảng 
70%). Khi đó, quy mô hợp đồng mới tăng 
lên cũng đồng nghĩa với việc nợ phải trả 
tăng đáng kể, góp phần tăng các hệ số đo 
lường cơ cấu vốn.  

Bên cạnh đó, hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
cũng ở mức cao và tăng mạnh trong năm: 
tăng từ 247,46% lên 388,71% với tốc độ 
tăng vượt trội hơn hẳn so với hệ số Nợ/
Tổng tài sản (57,08% so với 11,68%). Sự 
chênh lệch này đến từ việc Công ty đã 
chuyển hơn 17 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát 

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN
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Các nhân tố tạo nên thay đổi trong khả năng thanh toán
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triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông. 
Do đó, vốn chủ sở hữu trong năm giảm tới 
35,22% (tương đương -17,25 tỷ) trong khi 
tổng tài sản chỉ giảm 8,89% (tương đương 
15,12 tỷ). 

Các hệ số này những năm gần đây luôn có 

xu hướng tăng, cho thấy định hướng của 
Nagecco là thiên về sử dụng nợ phải trả để 
tài trợ cho hoạt động kinh doanh hơn là 
vốn chủ sở hữu. Với đặc điểm tỷ lệ nợ cao 
nhưng không sử dụng nợ vay, Công ty có 
thể tránh được chi phí lãi vay đồng thời tiết 
kiệm được đáng kể nhu cầu vốn lưu động. 

Trong năm 2019, Nagecco chủ trương đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng nhằm 
tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường 
kinh doanh ngày càng khốc liệt. Vì vậy, chỉ 
tiêu vòng quay hàng tồn kho cũng được cải 
thiện đáng kể từ 4,5 lên 5,67 vòng. Dưới 
khía cạnh tài chính, sự chuyển động này 
cũng giúp Công ty giảm thời gian thu hồi 
vốn, nhờ đó tiết kiệm thêm nhu cầu vốn 

lưu động.

Mặt khác, tỷ suất Doanh thu thuần/Tổng 
tài sản của Công ty cũng tăng rõ rệt từ 1,45 
lên 1,69 vòng. Trong đó, tốc độ tăng doanh 
thu thuần đạt tới 18,07% trong khi tổng 
tài sản bình quân chỉ tăng 1,47%, cho thấy 
Công ty đã cải thiện đáng kể hiệu quả sử 
dụng tài sản trong việc tạo ra doanh thu.

Các nhân tố tạo nên thay đổi trong cơ cấu vốn
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Tuy doanh thu năm 2019 cao, hiệu quả 
hoạt động tốt nhưng vì vướng phải một số 
khó khăn trong khâu quản lý chi phí nên 
các chỉ tiêu đo lường lợi nhuận của Nagec-
co vẫn giảm nhẹ. 

Đối với biên lợi nhuận, Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh/Doanh thu thuần chỉ 
đạt 2,62%, giảm 17,68% so với năm 2018 
chủ yếu do chi phí trực tiếp trung bình/
hợp đồng tăng. Mặc dù Công ty đã cố gắng 
tiết giảm chi phí quản lý để giảm bớt gánh 
nặng cho lợi nhuận nhưng vì tỷ trọng của 
khoản này trong cơ cấu chi phí thấp nên 
vẫn không bù đắp được tổn thất. Tuy nhiên, 

mức độ giảm của biên Lợi nhuận sau thuế 
vẫn thấp hơn so với mức giảm của Biên  
LN từ hoạt động kinh doanh nhờ vào đóng 
góp của Lợi nhuận khác

Đối với tỷ suất sinh lời, cả ROA và ROE 
đều tăng rõ rệt trong năm vừa qua nhờ vào 
sự biến động ngược chiều giữa lợi nhuận và 
tổng tài sản, tổng nguồn vốn. Nhìn chung 
Nagecco vẫn có thể đảm bảo được lợi suất 
cao cho các cổ đông, có sức hấp dẫn nhà 
đầu tư hơn so với các kênh đầu tư truyền 
thống (ROE của Nagecco lớn hơn mặt bằng 
lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm hiện nay tại 
các ngân hàng).

Các nhân tố tạo nên thay đổi trong khả năng sinh lời

LNST/Tổng TS

LNST/Vốn CSH

LNST/DTT

LN từ  HĐKD/DTT

Tổng tài sản BQ

Doanh thu thuần
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Các nhân tố tạo nên thay đổi trong hiệu quả sử dụng tài sản
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp đã đầu tư vào CTCP Thiết kế Xây dựng & Phát triển 
– PDD, cụ thể như sau: 

 ¾ Tổng vốn điều lệ của CTCP Thiết kế Xây dựng & Phát triển: 7.716.971.000 đồng 
 ¾ Vốn góp của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp: 3.494.105.280 đồng, tương đương 
771.697 CP

 ¾ Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp: 35% vốn điều lệ

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

ĐẦU TƯ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Giá trị chứng khoán kinh doanh tại ngày 31/12/2019:

Giá trị khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại 31/12/2019:

Tên Công ty Mã chứng 
khoán ĐVT Giá gốc Giá trị hợp lý

Ngân hàng TMCP Thương 
Tín STB Tr. Đ            23,77 9,49

CTCP Đầu tư Phát triển Đô 
thị & KCN Sông Đà SJS Tr. Đ 1.462,10 212,50

CTCP Cơ điện lạnh REE Tr. Đ 1.658,57 1.078,11
CTCP Chứng khoán SSI SSI Tr. Đ 752 190,13 
CTCP ĐT & PT Xây dựng – 
Investco  Tr. Đ 4.999                  -   

CTCP LILAMA LAND  Tr. Đ 375 375
Tổng cộng Tr. Đ       9.270,49 1.865,24 

Nội dung ĐVT Giá gốc Giá trị ghi sổ

Tiền gửi ngắn hạn Tr.Đ 22.000 22.000
Tiền gửi dài hạn (trên 12 tháng) Tr.Đ 11.658 11.658
Tổng cộng Tr.Đ 33.658 33.658

Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư 759,5 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở 
Công ty, đồng thời đầu tư thêm thiết bị cho 2 phòng họp, trong đó có 1 Phòng họp trực 
tuyến. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư 1,54 tỷ để sắm mới và gia hạn bản quyền các phần 
mềm Kết cấu, Kiến trúc và Quản lý doanh nghiệp. Tổng cộng, Nagecco đã chi 2,3 tỷ đồng 
đầu tư cho tài sản cố định.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CÁC CẤP 
QUẢN LÝ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ  Số lượng CP sở 
hữu đại diện 

 Số lượng CP sở 
hữu cá nhân 

1 Phạm Khánh Toàn Chủ tịch HĐQT - 67.850
2 Đặng Nguyên Ân Thành viên HĐQT 513.000 10.200
3 Nguyễn Văn Vinh Thành viên HĐQT 432.000 42.850
4 Nguyễn Minh Hồng Thành viên HĐQT - 46.050
5 Nguyễn Thị Tố Trinh Thành viên HĐQT 432.000 -

Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT

Ông Phạm Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT
Năm sinh 1954
Trình độ Kỹ sư Địa chất
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 67.850
Quá trình công tác 1978 – 1981: Đoàn trưởng Khảo sát xây dựng Lọc hóa dầu 

Vĩnh Khương – Ninh Bình, Liên Hiệp Khảo sát Xây dựng – Hà 
Nội;
11/1981 - 1992: Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất Xí nghiệp 
Khảo sát Xây dựng 4 - Liên hiệp các Xí nghiệp Khảo sát  Xây 
dựng – Hà Nội;
1992 - 1993: Đội trưởng Xưởng SX Vật liệu thuộc Công ty Xây 
dựng số 8;
 1993 - 1999: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng - 
Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng; 
 2000 - 2006: Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế và Xây 
dựng Nền móng - CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
 2006 – 6/2011: Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế và Xây 
dựng Nền móng - Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tư
vấn Xây dựng Tổng hợp;
 7/2011 - 10/2016: Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Hội đồng 
Quản trị CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp; 
11/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng 
hợp.
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Ông Đặng Nguyên Ân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Năm sinh 1971
Trình độ Thạc sỹ Kiến trúc sư
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 10.200; Sở hữu đại diện: 513.000
Quá trình công tác 1995 - 1997: Kiến trúc sư Công ty TNHH TM XD SX Thiên 

Hải;
1998 - 2004: Kiến trúc sư Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng số 1;
2004 - 2007: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ thuật và 
Quản lý dự án - Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây 
dựng;
2008 - 2009: Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc - Thiết 
kế hạ tầng - CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
Tháng 10/2010 - 4/2012: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp;
Tháng 5/2012 - nay: Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT 
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Ông Nguyễn Văn Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1972
Trình độ Thạc sỹ Kiến trúc sư
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 42.850; Sở hữu đại diện: 432.000
Quá trình công tác  1998 - 2007: Kiến trúc sư Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 

- Bộ Xây dựng;
 2008 - 2011: Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng số 6 - 
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp; Tháng 7/2011 - 2016: Phó 
Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp; 
 2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT CTCP 
Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
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Ông Nguyễn Minh Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1972
Trình độ Kiến trúc sư
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 46.050
Quá trình công tác 1996 – 04/2001: Kiến trúc sư - Văn phòng Kiến trúc 1 Công ty 

Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam – Bộ Xây dựng;
05/2001 – 04/2003: Cán bộ biệt phái của Công ty Tư vấn Xây 
dựng Dân dụng Việt Nam – Bộ Xây dựng - Văn phòng Bộ Xây 
dựng ( Dự án cải tạo mở rộng cơ quan Bộ Xây dựng);
 4/2004 - 12/2006: Giám đốc Chi nhánh; Bí thư Chi bộ - Chi 
nhánh Hà Nội – Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây 
dựng;
 2007 - 6/2014: Giám đốc Chi nhánh - Chi nhánh Miền Bắc – 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp; 
7/2014 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty - Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Thành viên HĐQT
Năm sinh 1970
Trình độ Thạc sỹ QTKD; Cử nhân luật; Cử nhân Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu đại diện: 432.000
Quá trình công tác 1990 - 5/1999: Nhân viên kế toán - Công ty Công nghiệp Bê 

tông & Vật liệu Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng 
- Bộ Xây dựng;
 6/1999 - 12/1999: Phó phòng Kế toán Tài chính - Công ty 
Công nghiệp Bê tông & Vật liệu Xây dựng - Tổng Công ty Xây 
dựng Sông Hồng - Bộ Xây dựng; 2000 - 3/2004: Trưởng phòng 
Kế toán Tài chính - Công ty Công nghiệp Bê tông & Vật liệu 
Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng - Bộ Xây dựng; 
04/2004 - 04/2006: Kế toán trưởng - Công ty Công nghiệp Bê 
tông & Vật liệu Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng 
- Bộ Xây dựng;
 05/2006 - 10/2006: Trưởng phòng Kinh tế Pháp chế - Công ty 
Công nghiệp Bê tông & Vật liệu Xây dựng - Tổng Công ty Xây 
dựng Sông Hồng - Bộ Xây dựng;
11/2006 - 2010: Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS - Tổng Công ty 
Tư vấn Xây dựng Việt Nam;
2011 - 10/2016: Thành viên của Hội đồng thành viên Tổng 
Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; 
10/2016 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Tổng 
Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP.
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Ông Trần Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1963
Trình độ Thạc sỹ Kiến trúc sư
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 22.667
Quá trình công tác 1990 - 1995: Phụ trách Thiết kế Công ty Tư vấn Đầu tư và Kỹ 

thuật Xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng số 1 với chức vụ 
phụ trách xí nghiệp thiết kế;  1995 - 2005: Phó Giám đốc Chi 
nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Trung tâm Khoa 
học Công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng;
 2006 – 2012: Giám đốc Chi nhánh CTCP Tư vấn Xây dựng 
Tổng hợp - Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật Xây 
dựng;
 2012 – 2014: Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kỹ 
thuật Xây dựng - Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng 
Tổng hợp;
 7/2014 - 2017: Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT CTCP 
Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
 2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng 
hợp.

BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và tên Chức vụ  Số lượng CP sở 
hữu đại diện 

 Số lượng CP sở 
hữu cá nhân 

1 Đặng Nguyên Ân Tổng Giám đốc - 10.200
2 Trần Thanh Sơn Phó Tổng Giám đốc - 22.667
3 Nguyễn Văn Vinh Phó Tổng Giám đốc - 42.850

4 Nguyễn Minh 
Hồng Phó Tổng Giám đốc - 46.050

5 Nguyễn Côn Phó Tổng Giám đốc - 27.000

6 Nghiêm Mạnh 
Hoàng Kế toán trưởng - 16.467

Sơ yếu lý lịch của các thành viên BĐH

(Thông tin về ông Đặng Nguyên Ân, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Minh Hồng xem 
trong mục của HĐQT)
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Ông Nguyễn Côn – Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1976
Trình độ Thạc sỹ Kỹ sư Xây dựng
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 27.000
Quá trình công tác 1999 - 2002: Kỹ sư Kết cấu CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình 

Giao thông 625;
2002 - 2006: Học Thạc sỹ tại Đức;
2007 - 2009: Làm việc tại Công ty Tư vấn Thiết kế ANWIKAR 
- Đức;
2010 - 2012: Kỹ sư Kết cấu tại Phòng Dự án - CTCP Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp;
2013 - 2014: Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế - CTCP Tư 
vấn Xây dựng Tổng hợp;
2014 - 6/2017: Giám đốc Trung tâm Kết cấu 1 - CTCP Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp;
7/2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng 
Tổng hợp.

Ông Nghiêm Mạnh Hoàng – Kế toán trưởng
Năm sinh 1978
Trình độ Cử nhân Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 16.467
Quá trình công tác 2002 - 2006: Kế toán Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp - Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật Xây 
dựng;
2007 – 2012: Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Tổng hợp - Trung tâm Khoa học Công nghệ và 
Kỹ thuật Xây dựng;
2012 - 2014: Trưởng phòng Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng 
Tổng hợp;
2014 - nay: Kế toán trưởng CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
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Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng BKS
Năm sinh 1960
Trình độ Cử nhân Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ Không
Quá trình công tác 1978 - 1981: Bộ đội - Sư đoàn 565;

1982 - 1989: Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính - Tổng Công 
ty Xây dựng Sông Đà – Bộ Xây dựng;
1989 – 1/2009: Phó Phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty - 
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN VN – Bộ Xây 
dựng;
01/2009 - 7/2011: Kế Toán trưởng Tổng Công ty - Tổng Công 
ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN VN – Bộ Xây dựng;
8/2011 – 5/2012: Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty kiêm Trợ 
lý Tổng Giám đốc về công tác tài chính - Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển Đô thị và KCN VN – Bộ Xây dựng;
2006 - 05/2012: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
2012 - nay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp.

BAN KIỂM SOÁT
STT Họ và tên Chức vụ  Số lượng CP sở 

hữu đại diện 
 Số lượng CP sở 

hữu cá nhân 
1 Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng ban - -
2 Vũ Văn Tuấn Thành viên BKS - 41.600
3 Cù Trọng Phúc Thành viên BKS - 200

Sơ yếu lý lịch của các thành viên BKS



NAGECCO 38

Ông Vũ Văn Tuấn – Thành viên BKS
Năm sinh 1965
Trình độ Cử nhân Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 41.600
Quá trình công tác 1988 - 1990: Trung úy - Trợ lý xe máy Phòng Kỹ thuật, Trung 

đoàn 23, Quân khu 7;
1991 - 2004: Nhân viên lái xe - Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế và 
Xây dựng Nền móng – Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - 
Bộ Xây dựng;
2005 - 2011: Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng Phòng 
Hành chính Nhân sự - CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
2012 - 2015: Thành viên Ban Kiểm soát, P. Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc HCNS - CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
2015 - 2019: Thành viên Ban Kiểm soát, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc HCNS - CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Ông Cù Trọng Phúc – Thành viên BKS
Năm sinh 1979
Trình độ Kiến trúc sư; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Số lượng CP nắm giữ Sở hữu cá nhân: 200
Quá trình công tác 2004 - 2010: Kiến trúc sư Phòng nghiên cứu Phát triển và 

Quản lý Dự án - CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
2011 - 2013: Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế - CTCP 
Tư vấn Xây dựng Tổng hợp; 2014 - nay: Phó Giám đốc Trung 
tâm Kiến trúc 1 - CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH 
NGƯỜI LAO ĐỘNG
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
Tính đến 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty là 421 người, trong đó có 114 nữ. 
Phân theo trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể như sau:

 ¾ Tổng số lao động tăng : 56 người  
 ¾ Tổng số lao động giảm  : 40 người
 ¾ Lao động không xác định thời hạn là  : 311 người chiếm 73.9 %
 ¾ Lao động xác định thời hạn là  : 110 người chiếm 26.1 %
 ¾ Phân theo trình độ chuyên môn nghề nghiệp

• Thạc sỹ : 61 người chiếm 14.5 % 
• Đại học : 308 người chiếm 73.2 % 
• Cao đẳng, trung cấp  : 24 người chiếm 5.7%
• Công nhân, lao động khác : 28 người chiếm 6.6 %

 ¾ Phân theo ngành nghề
• Kiến trúc sư : 95 người chiếm 22.6 %
• Kỹ sư xây dựng : 192 người chiếm 45.6%
• Kỹ sư MEP  : 32 người chiếm 7.6 %
• Kỹ sư, Cử nhân khác  : 50 người chiếm 11.9%
• KTV, công nhân, lao động phổ thông : 52 người chiếm 12.3%

CÔNG TÁC QUY HOẠCH TỔ CHỨC CÁN BỘ 
TRONG NĂM 2019
Trong năm, vì Công ty thành lập Trung tâm Kiến trúc 2 nên đã tổ chức xem xét quy 
hoạch bổ sung và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng chức năng. Nội dung cụ 
thể như sau:

 ¾ Lập danh sách quy hoạch cán bộ (2019-2024): 44 người
 ¾ Bổ nhiệm Giám đốc đơn vị thời hạn 5 năm: 04 người; Bổ nhiệm quyền Giám đốc đơn 
vị thời hạn 12 tháng: 01 người;

 ¾ Bổ nhiệm Phó Giám đốc đơn vị: 05 người; 
 ¾ Bổ nhiệm lại: 05 người;
 ¾ Luân chuyển cán bộ: 01 Người; Bổ nhiệm Thư ký Ban điều hành: 01 người;
 ¾ Thôi bổ nhiệm cán bộ: 04 người;
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÁN BỘ 
CÔNG NHÂN VIÊN

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA 
CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI )

STT Năm Mức lương bình quân
1 2015 9.400.000
2 2016 9.400.000
3 2017 9.400.000
4 2018 14.800.000
5 2019 15.200.000

Chính sách đào tạo
Nagecco luôn nhận thức được tầm quan 
trọng của một đội ngũ nhân sự giỏi chuyên 
môn. Vì vậy, Công ty vẫn luôn chú trọng 
vào công tác đào tạo và tạo cơ hội phát triển 
cho mọi CBCNV thông qua những công 
tác phát triển chuyên môn cụ thể như:

 ¾ Tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng 
ngắn hạn nhằm phát triển đội ngũ lao 
động chất lượng cao; 

 ¾ Tổ chức đào tạo lớp Quản lý - Điều hành 
cho Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị;

 ¾ Hỗ trợ kinh phí đào tạo Thạc sỹ cho các 

cán bộ là Kiến trúc sư và Kỹ sư. Trong 
năm 2019 có 24 cán bộ hoàn tất chương 
trình Thạc sỹ, nâng tổng số thạc sỹ Công 
ty thành 61 người;

 ¾ Tổ chức, tham gia các chương trình hội 
thảo liên quan đến chuyên môn, nghiệp 
vụ; 

 ¾ Động viên khích lệ và tạo điều kiện cho 
lực lượng lao động tham gia các cuộc thi 
về kiến trúc và tay nghề;

 ¾ Tham gia thành viên mạng lưới kiểm 
định chất lượng công trình và chứng 
nhận phù hợp chất lượng công trình 

Mức lương bình quân

Tốc độ tăng lương

Thay đổi mức lương bình quân qua các năm
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Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

giúp cho đội ngũ cán bộ nhân viên công 
ty ý thức và có trách nhiệm đối với sản 
phẩm do mình tạo ra; 

 ¾ Xây dựng góc thông tin, có thư viện tủ 
sách tư liệu và chủ động mua phần mềm 
Thư viện Pháp luật để tra cứu các loại 
văn bản Pháp luật liên quan đến lĩnh vực 
tư vấn thiết kế xây dựng cho CBCNV - 
NLĐ các đơn vị trực thuộc truy cập.

Ngoài ra, Công ty còn có truyền thống tổ 
chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, 
Lao động sáng tạo”. Trong suốt cuộc thi, 
Công ty luôn tổ chức kiểm tra, giám sát các 

phong trào thi đua và tiến hành sơ, tổng 
kết khen thưởng đợt thi đua vào những 
dịp chào mừng ngày thành lập Đảng và các 
ngày lễ lớn như 30/4 &01/5, 19/5, 2/9,... 
Qua đó khí thế thi đua sôi nổi, động lực 
hăng say lao động, tinh thần sáng tạo và 
khả năng học hỏi thông qua thử thách 
nơi người lao động được khơi dậy triệt để 
hơn. Thông qua kết quả phấn đấu thi đua 
của người lao động, ban tổ chức bình xét 
công khai minh bạch để khen thưởng cho 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong năm theo quy định của Luật thi đua 
khen thưởng.

Chính sách lương:

Đa số cán bộ công nhân viên – người lao 
động đều có việc làm thường xuyên, thu 
nhập ổn định. Công ty luôn thực hiện 
đúng và đầy đủ chính sách về tiền lương 
đảm bảo thu nhập cho người lao động 
cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo 
quy định của Nhà nước; mức lương bình 
quân người lao động luôn có xu hướng 
tăng so với năm trước. Ngoài ra, mức 
lương của nhân viên còn được đánh giá 
dựa trên chức vụ, năng suất và hiệu quả 
làm việc nhằm đảm bảo sự công bằng 
và khuyến khích tinh thần làm việc của 
nhân viên.

Chính sách phúc lợi:

Đối với công tác an toàn lao động, 
Nagecco chủ động xây dựng kế hoạch 
mua sắm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, 
tổ chức tập huấn quy định kỹ thuật về an 
toàn – vệ sinh lao động theo quy định; tổ 
chức kiểm tra môi trường làm việc định 
kỳ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 

người lao động và thực hiện tốt chề độ bồi 
dưỡng nặng nhọc độc hại bằng hiện vật 
cho người lao động

Đối với chính sách phúc lợi cho NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn, Công ty đã kịp thời 
hỗ trợ các khoản như:

 ¾ Chi 76.703.900 đồng chăm lo ốm đau 
cho NLĐ; 

 ¾ Chi 4.500.000 đồng thăm viếng đám 
tang thân nhân người lao động, 

 ¾ Làm tốt công tác chăm lo cho các công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp 
lễ, tết với số tiền 51.509.000 đồng;

 ¾ Tổ chức họp mặt tặng quà cho NLĐ 
thuộc diện gia đình chính sách nhân 
ngày thương binh liệt sỹ 27/7 gồm 24 
trường hợp với số tiền 7.200.000 đồng.

Đối với chính sách phúc lợi dành cho các 
dịp lễ tết, kỷ niệm:

 ¾ Chi 10.000.000 đồng tiền mừng đám 
cưới NLĐ trong Công ty; 

 ¾ Chi 127.574.000 đồng trợ cấp cán bộ 
hưu trí nhân ngày họp mặt cán bộ hưu 
trí truyền thống cuối năm;
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 ¾ Kết hợp với công đoàn tổ chức tặng quà 
và khen thưởng cho lao động nữ với 
tổng số tiền là 87.702.000 đồng nhân kỷ 
niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 và tổ chức hội 
thi hát karaoke ở Thanh Đa nhân ngày 
Phụ nữ Việt Nam 20/10;

 ¾ Kết hợp với Công đoàn tổ chức ngày hội 
thi các trò chơi dân gian cho các cháu 
thiếu nhi là con của NLĐ với số tiền là 

198.880.000 đồng nhân ngày Quốc tế 
Thiếu nhi 01/6, đồng thời tổ chức cho 
các cháu tham gia trại hè Thanh Đa do 
Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức 
với số tiền là 14.300.000 đồng;

 ¾ Tổ chức tham quan du lịch và nghỉ 
dưỡng theo kế hoạch cho tất cả CBCNV 
công ty với tổng kinh phí 663.527.500 
đồng.

CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TRONG NĂM 
2019 CỦA CÔNG ĐOÀN
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2019
Hoạt động Dã ngoại teambuilding tại Phan Thiết cho tập thể 300 người lao động của 
Công ty, vào ngày 22/03/2019 đến 24/03/2019 tại Resort Sonata Phan Thiết.
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NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06/2019

TỔ CHỨC HỘI THAO CHO TOÀN BỘ CBCNV

• Banh đụng
• Truyền dĩa
• Kéo co
• Cầu lông
• Bóng bàn
• Tennis
•  Đá banh
•  Karaoke
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KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2019
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU 
TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TÍNH TỚI NGÀY 31/12/2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TÍNH TỚI NGÀY 31/12/2019

STT Cổ đông Số lượng cổ 
đông

Số lượng cổ 
phần nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

I Nhà nước 1 1.377.000 48,57%
II Cổ đông trong nước 233 1.458.000 51,43%
1 Tổ chức 3 406.000 14,32%
2 Cá nhân 230 1.052.000 37,11%

III Cổ đông nước ngoài - - -
1 Tổ chức - - -
2 Cá nhân - - -

Tổng cộng 234 2.835.000 100,00%

STT Loại cổ đông Số lượng cổ phần 
đang nắm giữ Tỷ lệ

1 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - 
CTCP 1.377.000 48,57%

2 Tổng công ty VLXD Số 1 - BXD 151.000 5,33%
Tổng cộng 1.528.000 53,9%
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TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG
Để thể hiệu vai trò của mình trong các hoạt 
động xã hội và cộng đồng, năm 2019, Nagec-
co đã có các đóng góp cụ thể sau:

 ¾ Tuyên truyền và tham gia các hoạt động 
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 
nhằm ôn lại truyền thống đẩy mạnh 
phong trào thi đua trong cán bộ, đảng 
viên và người lao động Công ty; 

 ¾ Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 
Trung ương 8,9,10 kết hợp với học tập 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 là “ 
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 
người dân”;

 ¾ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, 
tích cực tham gia Cuộc vận động “Vì 
người nghèo” và các cuộc vận động xã 
hội từ thiện khác như:

• Ủng hộ cho quỹ Xã hội nhân đạo 
năm 2019 với số tiền 5.000.000 
đồng do Hội chữ thập đỏ của 
Phường Đa kao Quận 1 phát động;

• Tài trợ chăm lo cho gia đình ng-
hèo xây dựng nhà tình thương tại 
Bình Phước do Đoàn khối cơ sở 
Bộ Xây dựng phát động với số tiền 
20.000.000 đồng;

• Ủng hộ cải tạo đường nội bộ trên 
đảo Nam Yết ở Trường Sa do Đảng 
ủy khối cơ sở Báo Xây dựng phát 
động với số tiền 10.000.000 đồng;

• Mua vé ủng hộ Buffet chay chung 
một tấm lòng tháng cao điểm Vì 
người nghèo thành phố: 1.000.000 
đồng kết hợp vận dộng CBCNV 
soạn tin nhắn VNN gửi đến 1048 
do UBMTTQ Quận 1 phát động 
thông qua Hội CCB Quận 1.
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BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN TỚI 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, Nagecco vẫn không quên chia 
sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường thông qua nhiều 
chính sách và hoạt động đóng góp về cả nhân lực lẫn vật lực. 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG
Hiểu được tầm quan trọng của môi trường 
đối với hoạt động kinh doanh sản xuất của 
Công ty, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân 
viên thường xuyên có những phương án 
cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường làm 
việc và tiết kiệm nguồn năng lượng như:

 ¾ Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ 
môi trường; hoạt động kinh doanh 
không gây ô nhiễm môi trường;

 ¾ Thường xuyên chăm lo công việc tạo 
cảnh quan môi trường xanh – sạch đẹp 
bằng cách tăng cường cây xanh hoa 
kiểng để tạo thêm môi trường xanh 

làm cho không gian trong khuôn viên, 
phòng làm việc của đơn vị luôn sạch, 
đẹp, thoáng mát;

 ¾ Trong khu vực làm việc của doanh ng-
hiệp và từng đơn vị, phòng chức năng 
đều sắp xếp ngăn nắp, sạch đẹp, thông 
thoáng, hồ sơ gọn gàng, không xả rác 
bừa bãi, các nhà vệ sinh luôn đảm bảo 
sạch sẽ, thùng rác có nắp đậy, không làm 
mất vệ sinh môi trường xung quanh;

 ¾ Luôn nhắc nhở và khuyến khích nhân 
viên sử dụng các nguồn năng lượng 
điện, nước hợp lý, hạn chế những lãng 
phí không cần thiết.
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3
ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO 
CÁO CỦA BAN ĐIỀU 
HÀNH
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 TH 2019 % Thay đổi

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 232,76 274,82 18,07%

2 Doanh thu hoạt động tài 
chính Tỷ đồng 4,94 5,23 5,87%

3 Doanh thu khác Tỷ đồng 1,10 1,50 36,37%
4 Tổng chi phí Tỷ đồng 230,48 272,98 18,44%
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,31 8,57 3,12%
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 7,27 7,35 1,10%

Năm 2019 Nagecco tiếp tục duy trì và phát 
huy được vai trò chủ đạo về công tác tư 
vấn xây dựng trên thị trường. Ngoài việc 
thực hiện các hợp đồng dở dang còn lại 
của năm 2018, Công ty còn ký mới nhiều 
hợp đồng có giá trị lớn, từ đó không những 
hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đã 
đề ra mà còn đạt được một số hợp đồng 
gối đầu chuyển sang 2020 thực hiện tiếp. 

Khi đặt trong bối cảnh ngành xây dựng và 
bất động sản tại các thành phố lớn đang 

bị chững lại, kết quả các hoạt động kinh 
doanh cốt lõi của Nagecco năm 2019 lại 
có nhiều triển vọng và khả quan. Theo đó, 
doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ năm 
vừa qua đã đạt 274,82 tỷ, tăng tới 18,07% 
so với năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ 
hoạt động tài chính và doanh thu khác 
cũng có sự tăng nhẹ, thể hiện khả năng 
quản trị linh hoạt các nguồn thu khác 
nhau của Công ty, đặc biệt khi hạn chế 
được những biến động kinh tế ảnh hưởng 
tới nguồn thu từ hoạt động tài chính. 

ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TÁC KHÁC
Công tác điều hành
Các thành viên trong BĐH thực hiện tốt 
nhiệm vụ được phân công, thể hiện trình 
độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, 
bản lĩnh lãnh đạo. Ban điều hành đã chủ 
động đề xuất HĐQT các giải pháp cần 
thiết về cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính...
phù hợp với tình hình hoạt động của công 
ty. Ban điều hành thực hiện họp giao ban 
hàng tuần, tổ chức họp chuyên đề theo 
từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc 
có liên quan để xử lý kịp thời những vấn đề 
phát sinh. 

Bên cạnh đó, BĐH tiếp tục thực hiện các 
giải pháp sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh 
giảm nguồn nhân lực, tiết giảm chi phí. 
Đồng thời, Ban cũng thường xuyên kiểm 
tra, ban hành kịp thời công văn chỉ đạo các 
đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức quản 
lý điều hành SXKD tại đơn vị; tăng cường 
kiểm tra việc thực hiện các quy trình thiết 
kế, quản lý dự án, tư vấn giám sát…áp 
dụng thống nhất trong toàn công ty để đảm 
bảo chất lượng sản phẩm đầu ra về thiết kế, 
thẩm tra thiết kế, dự toán…
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Công tác tài chính của Công ty

Các hoạt động khác

 ¾ Hoàn thành công tác lập báo cáo tài 
chính trong năm, tổ chức kiểm toán độc 
lập đúng tiến độ kịp thời cho ban lãnh 
đạo công ty và đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019; 

 ¾ Hoàn thành Quyết toán thuế năm 2015-
2016;

 ¾ Đảm bảo tốt nguồn vốn phục vụ các mặt 
hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả 
tiền lương, tiền thưởng cho người lao 
động, kể cả chi trả cổ tức cho cổ đông và 

các nghĩa vụ về nộp thuế thu nhập do-
anh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá 
nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nghề 
nghiệp… cho các cơ quan chức năng 
của Nhà nước;

 ¾ Tình hình tài chính năm 2019 của Công 
ty lành mạnh và an toàn. Trong năm 
công ty không vay bất cứ một khoản tín 
dụng nào. Số nợ phải trả chủ yếu là số 
tiền tạm ứng của khách hàng cho các 
công việc đang thực hiện dở dang.

Trong năm công ty đã thực hiện nhanh 
chóng và kịp thời các hoạt động như:

 ¾ Khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị 
có thành tích tốt trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Hỗ trợ kinh phí đào 
tạo Thạc sỹ cho các cán bộ là Kiến trúc 
sư và Kỹ sư;

 ¾ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 
người lao động toàn Công ty; 

 ¾ Tổ chức cho người lao động đi tham 
quan nghỉ dưỡng trong và ngoài nước 
tùy theo tình hình kinh tế mỗi đơn vị, 
nhằm động viên tinh thần, tái tạo sức 
lao động;

 ¾ Phát động phong trào thi đua yêu nước 
theo Chỉ thị 02/CT-BXD về việc phát 
động đợt thi đua cao điểm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và 
kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 
của ngành Xây dựng;

 ¾ Hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Hội hưu trí Nagecco...tổ 
chức các chương trình: Team building, 
Hội thao Nagecco, Tết thiếu nhi, Quốc 
tế phụ nữ, Giải bóng đá truyền thống 
Nagecco, Họp mặt cuối năm…

 ¾ Trao học bổng cho sinh viên trường Đại 
học Kiến trúc. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 
Nhà tình nghĩa; 

 ¾ Hỗ trợ kinh phí Chương trình Mùa 
xuân biển đảo lần 9 năm 2020, cải tạo 
đường nội bộ trên đảo Nam Yết.
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TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TÀI SẢN 
NGUỒN VỐN
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 141,55 131,62
Tiền và các khoản tương đương tiền 31,72 29,52
Đầu tư tài chính ngắn hạn 17,82 23,87
Các khoản phải thu ngắn hạn 42,60 39,75
Hàng tồn kho 49,09 38,15
Tài sản ngắn hạn khác 0,32 0,34
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 28,58 23,39
Tài sản cố định 6,14 6,16
Đầu tư tài chính dài hạn 20,49 15,15
Tài sản dở dang dài hạn - 0,23
Tài sản dài hạn khác 1,95 1,85
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 170,13 155,01

ĐVT: Tỷ đồng

Nhờ vào việc hoàn thành và tất toán nhiều 
hợp đồng cũ mà hàng tồn kho (chủ yếu là 
chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) và 
các khoản phải thu khách hàng của Nagec-
co đã giảm đáng kể so với thời điểm cuối 
năm 2018. Bên cạnh đó, vốn lưu động tiết 
kiệm được từ việc tăng thời gian thực hiện 
hợp đồng và duy trì tỷ lệ khoản phải trả 
cao trong cơ cấu vốn dẫn tới nguồn tiền 
nhàn rỗi của Công ty tăng, được Công 
ty đưa vào tài khoản tiền gửi ngắn hạn 
tại Ngân hàng, dẫn tới khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn tăng. Đây là những khoản 
mục tạo ra nhiều thay đổi nhất trong tài 
sản ngắn hạn của Công ty. Đối với tài sản 
dài hạn, tài khoản này thay đổi chủ yếu 
do khoản tiền gửi dài dạn của Công ty tại 
ngân hàng giảm. Tuy nhiên, những thay 
đổi này vẫn không tạo ra sự chuyển dịch 
quá lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty.

Quy mô và cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
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TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN
ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ 121,17 123,29
Nợ ngắn hạn 120,84 123,01
Phải trả người bán ngắn hạn 2,87 4,29
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 81,51 86,91
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1,43 4,10
Phải trả người lao động 10,22 11,95
Chi phí phải trả ngắn hạn 0,06 -
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 8,18 0,93
Phải trả ngắn hạn khác 15,78 14,02
Quỹ khen thưởng phúc lợi 0,80 0,81
Nợ dài hạn 0,33 0,28
Phải trả dài hạn khác 0,25 0,25
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0,07 0,03
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 48,96 31,72
Vốn chủ sở hữu 48,96 31,72
Vốn góp của chủ sở hữu 28,35 28,35

Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 28,35 28,35
Quỹ đầu tư phát triển 20,57 1,10
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 0,05 2,27

LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 
trước

0,05 -

LNST chưa phân phối năm nay - 2,27
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 170,13 155,01

Tính tới cuối năm 2019, cả quy mô nguồn 
vốn và nợ phải trả của Công ty đều có sự 
thay đổi. Trong đó, nợ phải trả tăng chủ 
yếu là do tổng giá trị hợp đồng tư vấn mà 
Công ty đã ký kết cao hơn so với cùng kỳ 
năm ngoái, dẫn đến khoản người mua trả 
tiền trước tăng. Đồng thời, các khoản phải 
trả người bán, phải trả nhà nước và phải trả 
người lao động cũng đóng góp không nhỏ 
trong mức tăng 1,75% (tương đương 2,12 

tỷ) của nợ phải trả.
Đối với nguồn vốn chủ sở hữu, do Công 
ty đã chuyển hơn 17 tỷ đồng từ quỹ đầu 
tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối để chi trả cổ tức cho Cổ đông 
nên quy mô vốn chủ sở hữu có sự thay đổi 
đáng kể: giảm 15,23% (tương đương 16,01 
tỷ). Chênh lệch lớn trong thay đổi nợ phải 
trả và vốn chủ sở hữu do đó cũng khiến cơ 
cấu nguồn vốn dịch chuyển 8,32%.
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO 
NĂM 2020
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
Hiện nay, các dự án bị tạm dừng do Thành 
phố rà soát lại các thủ tục pháp lý; nguồn 
vốn vay cho đầu tư bất động sản bị siết 
chặt; thị trường bất động sản đang ở thời 
kỳ suy thoái gây ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành 
tư vấn xây dựng. 
Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid - 
19 đang diễn biến phức tạp, gây ra những 
gián đoạn kinh tế theo diện rộng. Đối với 
Công ty liên kết PDD, tình hình kinh do-
anh cho thuê văn phòng hết sức khó khăn 

do ảnh hưởng từ dịch covid - 19, khách 
hàng trả diện tích thuê hoặc yêu cầu giảm 
giá thuê (từ 30% đến 50% giá thuê hiện tại) 
dẫn đến lợi nhuận từ PDD sẽ giảm nhiều 
trong năm 2020. Trước tình hình khó khăn 
đó, Ban điều hành Công ty xây dựng các 
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 
2019

Kế hoạch 
2020 % Thay đổi

1. Giá trị hợp đồng Tỷ đồng 423,98 424,00 0,00%
2. Giá trị sản xuất Tỷ đồng 302,32 303,00 0,23%
2. Doanh thu thuần Tỷ đồng 274,82 245,00 -10,85%
3. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,57 7,50 -12,44%
4. Chia cổ tức % 20% 10 - 12% -

Tỷ
 đ

ồn
g

Quy mô và cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả

Vốn CSH
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CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 ¾ Cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ của 
Công ty nhằm duy trì hình ảnh thương 
hiệu Nagecco trên thị trường;

 ¾ Tăng cường quảng cáo hình ảnh công ty 
qua mạng xã hội, internet, các hình ảnh 
quảng cáo tại công trường v.v...;

 ¾ Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (da-
tabase) để lưu trữ diện tử hồ sơ tư vấn 
của công ty;

 ¾ Nâng cao uy tín của Công ty thông qua 
việc thường xuyên hợp tác, hỗ trợ về 
chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn xây 
dựng cho các cơ quan quản lý ở các 
Quận thuộc TP. HCM và các tỉnh phía 
Nam. Đặc biệt là khi có yêu cầu tham 
vấn để giải quyết các vụ tranh chấp về 
xây dựng giữa các công ty xây dựng 
trong nước, góp phần cho sự ổn định và 
phát triển của đất nước và địa phương;

 ¾ Cố gắng tham gia vào những dự án quy 
mô lớn phục vụ cộng đồng, những sản 
phẩm kiến trúc thân thiện môi trường 
mang tính nghệ thuật cao, tạo ra không 
gian đô thị TP. HCM và các tỉnh phía 
Nam đang ngày càng đẹp, hiện đại và 
phong cách;

 ¾ Tăng cường cải tiến đổi mới, tiếp tục 
cung cấp những sản phẩm công trình có 
chất lượng cao, giá trị vượt trội nhưng 

vẫn duy trì được chi phí hợp lý;
 ¾ Đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo 
rủi ro trong bối cảnh suy thoái kinh 
tế đang ngày một trở nên rõ rệt, giúp 
HĐQT và BĐH kịp thời đưa ra những 
chiến lược đối phó rủi ro thích hợp;

 ¾ Chủ động kiểm tra, kiểm soát thực hiện 
tốt công tác thanh quyết toán cho các 
đơn vị theo đúng các quy định của Pháp 
luật và quy chế của Công ty, thực hiện 
Công tác báo cáo tài chính định kỳ theo 
quy định;

 ¾ Tiếp tục tiết kiệm chi phí sản xuất, chi 
phí quản lý cũng như kiểm tra thu hồi 
công nợ cũ và công nợ mới phát sinh 
của khách hàng;

 ¾ Tích cực đầu tư cho nhân sự thông qua 
các chương trình đào tạo chuyên sâu, 
từ đó nâng cao năng suất làm việc của 
người lao động;

 ¾ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nguồn 
nhân lực nhằm phát huy tối đa nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tăng cường 
quản lý và giám sát việc tuyển dụng, sử 
dụng CBCNV – NLĐ một cách hợp lý, 
điều chuyển người lao động sang các 
đơn vị chuyên ngành phù hợp hoặc từ 
nơi thừa sang nơi thiếu và cho nghỉ việc 
những nhân viên làm việc kém hiệu quả.
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4
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH 
GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
Năm 2019 mặc dù còn khó khăn thách thức 
nhưng được sự ủng hộ của các cơ quan 
quản lý, các chủ đầu tư và sự phấn đấu nỗ 
lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 
và người lao động tại các đơn vị, Công ty 
đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
toàn diện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2019. Công ty luôn giữ được 
sự đoàn kết thống nhất ở các cấp lãnh đạo 
đến các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; 
hoạt động ổn định bền vững về mọi mặt, 
tạo tiền đề tốt cho việc mở rộng thị trường, 
thị phần, thu hút ngày càng nhiều nguồn 
việc trên khắp cả nước.

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Kế hoạch 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2019

Thực hiện/
Kế hoạch 

(%)
1 Giá trị hợp đồng Tỷ đồng  409,85  423,98 103,40%
2 Giá trị tiền về Tỷ đồng  270,00  302,32 112,00%
3 Doanh thu thuần Tỷ đồng  235,88  274,82 116,50%
4 Lợi nhuận Tỷ đồng  7,00  8,57 122,40%
5 Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu % 0% 3,10% 104,00%

6 Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở 
hữu % 0,02% 30,20% 122,30%

7 Chia cổ tức % 10 – 12% 20% -

 ¾ Tập trung nghiên cứu các quy định 
của Pháp luật, Điều lệ Công ty, làm tốt 
công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 
bao gồm: Tài liệu báo cáo của HĐQT và 
Ban điều hành cùng các loại tờ trình xin 
ý kiến Đại hội đồng cổ đông;

 ¾ Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc mô 
hình tổ chức, công tác tuyển dụng, đào 
tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật 
giỏi, tinh thông về nghề nghiệp ở các 

đơn vị, phòng chức năng, nhằm nâng 
cao năng suất lao động, hiệu quả sản 
xuất kinh doanh; 

 ¾ Uy tín của thương hiệu Nagecco tiếp 
tục được củng cố dựa trên những sản 
phẩm thiết kế thi tuyển đạt chất lượng 
cao, sự tham gia của Nagecco tại mỗi 
dự án đều mang lại sự an tâm cho chủ 
đầu tư đây chính là niềm tự hào lớn mà 
Nagecco xây dựng được trong quá trình 
hình thành và phát triển.

 ¾ Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện 

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

Các công tác khác
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BĐH CÔNG TY

các quy trình về thiết kế, quy hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn giám sát, 
quản lý sản phẩm đầu ra đưa vào áp dụng chung toàn công ty, từ đó nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đem về nhiều hợp đồng có giá trị lớn hơn so với 
năm trước. Vì vậy, Nagecco đã có các dự án gối đầu cho năm 2020, giúp Công ty duy 
trì hoạt động kinh doanh khi tình hình kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ suy 
thoái.

 ¾ Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển 
khai và điều hành mọi hoạt động của 
Công ty theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn quy định trong Điều 
lệ Công ty, tuân thủ chặt chẽ nội dung 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
và các Nghị quyết, Quyết định khác của 
HĐQT Công ty.

 ¾ Với kết quả kinh doanh đạt được trong 
năm 2019, BĐH Công ty đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề 
ra, lợi ích của doanh nghiệp, người lao 

động và các cổ đông được đảm bảo và 
gia tăng cùng với kết quả sản xuất kinh 
doanh.

 ¾ Căn cứ theo các Quy định của Pháp luật 
và tình hình hoạt động thực tế, BĐH 
đã chủ động nghiên cứu, soạn thảo các 
Quy chế điều chỉnh hoạt động SXKD 
của Công ty trình HĐQT thảo luận, 
thông qua.

 ¾ BĐH chú trọng công tác tuyển dụng, 
đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn 
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kỹ thuật, chú trọng công tác đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, trong năm Công ty có thêm 24 cán 
bộ tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý dự án. Lực 
lượng nhân sự ngày càng trưởng thành 
và đảm nhiệm những công việc lớn về 
quy mô và phức tạp về kỹ thuật. 

 ¾ Công tác quản trị doanh nghiệp của 
BĐH được đánh giá tốt do có nhiều 
sáng kiến, giải pháp trong quản lý điều 
hành doanh nghiệp. Đồng thời, BĐH 
cũng đang từng bước xây dựng hệ thống 
kiểm soát nội bộ, nhằm phòng ngừa, 
phát hiện và xử lý tốt rủi ro về các mặt 
như: tài chính, pháp lý, nguồn nhân lực, 
cơ cấu tổ chức, chất lượng sản phẩm, 
khách hàng, cổ phần cổ phiếu và thanh 
tra kiểm tra của các cơ quan nhà nước, 

nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất 
kinh doanh giữ được lợi nhuận ổn định. 

 ¾ Với tinh thần trách nhiệm cao trong 
công việc, các thành viên ban đã thực 
hiện đúng mục tiêu chiến lược của Đại 
hội đồng cổ đông và của HĐQT đề ra, 
tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt 
lõi, phát huy thế mạnh truyền thống của 
từng đơn vị trực thuộc, nhằm đẩy mạnh 
doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt 
chỉ tiêu kế hoạch năm.

 ¾ BĐH đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT 
và BKS trong công việc chỉ đạo và điều 
hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, bàn bạc và quyết định công khai 
minh bạch, tuân thủ đúng quy định của 
Pháp luật và Điều lệ Công ty.
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CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HĐQT NĂM 2020
Từ kết quả của hoạt động SXKD đã đạt 
được năm 2019 và những yếu tố có thể ảnh 
hưởng đến hoạt động SXKD năm 2020 của 
Công ty, HĐQT đề ra các kế hoạch, định 
hướng cho năm 2020 như sau: 

 ¾ Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện 
hành để sửa đổi bổ sung các quy chế, 
quy định khác của công ty nhằm đáp 
ứng yêu cầu của quá trình vận hành do-
anh nghiệp đem lại hiệu quả cao trong 
công tác quản trị;

 ¾ Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây 
dựng thông qua việc đầu tư đào tạo, 
tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng 
cao kết hợp với đầu tư trang thiết bị, 
phần mềm công nghệ tiên tiến;

 ¾ Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm 
soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện 
và xử lý rủi ro về các mặt như: tài chính, 
pháp lý, nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, 
chất lượng sản phẩm, khách hàng, cổ 
phần cổ phiếu và thanh tra, kiểm tra của 
các cơ quan Nhà nước, nhằm hạn chế 
tối đa rủi ro và tiết giảm chi phí chung 

trong SXKD;
 ¾ Tăng cường cải tiến đổi mới, tiếp tục 
cung cấp những sản phẩm công trình 
có chất lượng cao, có giá trị vượt trội với 
chi phí hợp lý, đồng thời phát huy tối đa 
các nguồn lực, gia tăng hiệu quả kinh 
doanh, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, 
mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh ng-
hiệp, cổ đông và người lao động;

 ¾ Chỉ đạo ban điều hành xây dựng kế 
hoạch phát động phong trào thi đua 
khen thưởng chào mừng kỷ niệm 45 năm 
ngày thành lập CTCP Tư vấn Xây dựng 
Tổng hợp (31/10/1975 – 31/10/2020) 
đón nhận Huân chương lao động hạng 
nhất;

 ¾ HĐQT tiếp tục duy trì tốt các hoạt động 
của mình và phối hợp chặt chẽ với BKS, 
BĐH trong công tác quản trị Công ty; 
thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và chỉ 
đạo Ban điều hành thực hiện tốt công 
việc quản lý, điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu 
quả cao nhất.
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5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

TP. HCM, ngày   15  tháng  04  năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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