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Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối 
tác và toàn thể cán bộ công nhân viên, 
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng HUD1, tôi xin gửi tới 
Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư lời chào 
trân trọng nhất cũng như lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến mức 
tăng trưởng của nền kinh tế trên toàn cầu bị 
suy giảm mạnh chưa từng thấy trong nhiều 
thập kỷ qua. Dịch bệnh đã làm gián đoạn 
các chuỗi cung ứng, gây ra những vụ sa thải 
hàng loạt, vô số vụ phá sản và giải thể cơ 
sở kinh doanh, làm tê liệt nhiều ngành như 
hàng không và du lịch...Tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu đã giảm 4,3% trong năm 2020. 
Tình hình dịch bệnh cộng thêm tác động của 
thiên tai, bão lũ đã gây ảnh hưởng không 
nhỏ tới nền kinh tế cũng như cuộc sống của 
người dân Việt Nam. Tuy nhiên, với những 
nỗ lực trong việc ngăn chặn sự lây lan của 
dịch bệnh từ đầu và những giải pháp quyết 
liệt trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa 
phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh 
tế – xã hội”, nền kinh tế Việt Nam đã có cơ 
hội phục hồi sớm hơn so với các nước trong 

khu vực và cả thế giới. Tốc độ tăng trưởng 
GDP của Việt Nam đạt 2,91%, cùng với 
Trung Quốc và Mi-an-ma trở thành ba quốc 
gia ở châu Á có mức tăng trưởng tích cực 
trong năm nay. Kinh tế vĩ mô ổn định vững 
chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức 
thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được 
cải thiện đáng kể. Thị trường tiền tệ, ngoại 
hối cơ bản ổn định; bảo đảm vốn tín dụng 
cho nền kinh tế, tập trung cho lĩnh vực sản 
xuất. Trong tăng trưởng chung của toàn nền 
kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng 
đạt tốc độ tăng cao nhất với 3,98%, đóng 
góp 1,62 điểm phần trăm vào mức tăng 
chung. Ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo cũng đóng vai trò chủ chốt với mức tăng 
5,82%, đóng góp 1,25 điểm phần trăm. Bất 
chấp tình hình dịch bệnh, xuất nhập khẩu 
trở thành một điểm sáng trong nền kinh tế 
Việt Nam 2020. Xuất siêu hàng hóa đạt mức 
cao kỷ lục (19,1 tỷ USD) và cán cân thương 
mại duy trì xuất siêu 5 năm liên tiếp (Kim 
ngạch xuất siêu hàng hóa các năm trong giai 
đoạn 2016-2020 lần lượt là: 1,6 tỷ USD; 1,9 
tỷ USD; 6,5 tỷ USD; 10,9 tỷ USD; 19,1 tỷ 
USD).

Mặc dù trải qua giai đoạn có nhiều khó khăn 
trong năm 2020 nhưng thị trường bất động 
sản Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi và 
phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tiếp 
theo. Nhiều chính sách mới đã được nhà 
nước ban hành nhằm hỗ trợ các nhà đầu 
tư trên thị trường nhất là các Luật Đầu tư 
sửa đổi 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020, 
Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định một số 
điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
đầu tư và các thông tư về phát triển các loại 
hình bất động sản… Các quy định mới này 
đã giúp cho các chủ đầu tư tháo gỡ được 
những “nút thắt” trong việc phê duyệt các dự 
án khu dân cư, rút ngắn thời gian cấp phép 
xây dựng.

Trong bối cảnh khó khăn đó, toàn bộ cán 
bộ công nhân viên và ban lãnh đạo công ty 
đã luôn nỗ lực trong việc triển khai các dự 
án của công ty, thích nghi với tình hình dịch 
bệnh nhằm giảm thiệt hại xuống mức tối 
thiểu. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công 
ty vẫn đạt trên 84% so với kế hoạch mà Đại 
hội đồng cổ đông đề ra. Trong năm tới, Hội 
đồng quản trị và cá nhân tôi cam kết sẽ nỗ 
lực hết mình để tận dụng những cơ hội nêu 

trên, giúp công ty ngày một lớn mạnh và 
phát triển. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri 
ân đến Quý cổ đông, Khách hàng và Đối tác 
đã luôn đồng hành cùng Công ty. Tôi cũng 
xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn 
thể người lao động vì những nỗ lực hết mình 
đóng góp cho thành quả của Công ty trong 
thời gian qua. Chúng tôi mong muốn tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý vị, để cùng 
nhau, chúng ta sẽ tiếp tục vững tin trên con 
đường phát triển Công ty, nâng tầm thương 
hiệu và gia tăng lợi ích lâu dài cho Quý cổ 
đông.

Xin chân thành cảm ơn! 

THÔNG ĐIỆP CỦA 
CHỦ TỊCH HĐQT
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MỘT	SỐ	CHỈ	TIÊU	CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

Tỷ đồng 542,40 496,35 574,99 397,78 

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 504,85 445,95 529,02 368,95 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,96 10,95 11,43 8,41 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,24 8,47 8,41 5,11 

Bảng cân đối kế toán 

Tổng tài sản Tỷ đồng 966,959 953,267 1050,94 933,78 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 174,063 165,729 167,045 153,52 

Nợ phải trả Tỷ đồng 792,895 787,538 883,895 894,51 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Thu nhập trên vốn cổ phần 
(ROE) 

% 3,01 5,11 5,04 3,33 

Thu nhập trên tổng tài sản 
(ROA) 

% 0,54 0,89 0,80 0,55 

 
  

Doanh	thu	thuần đạt 397,78 tỷ đồng

Lợi	nhuận	sau	thuế đạt 5,11 tỷ đồng
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TẦM	NHÌN

SỨ	MỆNH

TẦM	NHÌN	–	SỨ	MỆNH	

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 phấn đấu trở thành một 

Công ty hàng đầu Việt Nam. Lấy hoạt động xây dựng, đầu tư – kinh    

doanh bất động sản làm trọng tâm chiến lược với mong muốn tạo nền 

tảng thương hiệu mang tầm vóc quốc gia.

Công ty hoạt động với mục tiêu cốt lõi là tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ 

đông, đồng thời đem lại cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ cao 

cấp nhất  
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01   THÔNG TIN CHUNG
Thông	tin	chung	

	Ngành	nghề	và	địa	bàn	kinh	doanh

Thông	tin	về	mô	hình	quản	trị,	tổ	chức	kinh	doanh

Giới	thiệu	Ban	lãnh	đạo

Vị	thế	

Các	rủi	ro

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 

Giấy  chứng  
nhận  đăng  
ký  doanh  
nghiệp  số 

0101043264 

Vốn điều lệ 100,000,000,000 VNĐ 

Địa chỉ 168 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

Số điện thoại (+84).34 222 00 672  

Số fax (+84).34 222 00 669  

Website www.hud1.com.vn 

Mã cổ phiếu HU1 

Logo 

 

 
  

THÔNG TIN CHUNG

Thông	tin	khái	quát	



1989

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
và Xây dựng 
HUD1 tiền thân 
là Xí nghiệp 
xây dựng số 
1, được thành 
lập trực thuộc 
Công ty Phát 
triển nhà và đô 
thị. 

2003

Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng đã ra quyết 
định số 1636/
QĐBXD về việc 
chuyển Công ty 
Xây dựng và Phát 
triển nhà số 1 
thuộc Tổng Công 
ty Đầu tư phát 
triển nhà và Đô thị 
thành Công ty cổ 
phần. 

2007

Công ty phát 
hành tăng vốn 
điều lệ từ 15 tỷ 
lên 24,9 tỷ đồng. 

2011

Cổ phiếu của 
CTCP Đầu tư và 
Xây dựng HUD1 
đã được chính 
thức giao dịch 
trên Sở giao dịch 
chứng khoán 
Thành phố Hồ 
Chí Minh với mã 
HU1, tăng vốn 
điều lệ lên 100 tỷ 
đồng

2000

Bộ Xây dựng ra 
quyết định thành 
lập Công ty Xây 
dựng và Phát 
triển nhà số 1.

2004

Công ty đã chính 
thức đi vào hoạt 
động với tên gọi 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Xây 
dựng HUD1. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

2008

Công ty tăng vốn 
điều lệ lên 50 tỷ 
đồng.
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Sự	kiện	nổi	bật	trong	năm	2020

Đại	hội	Đảng	bộ	HUD1	lần	thứ	IV,	nhiệm	kỳ	2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 

81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế 

hoạch 707-KH/ĐU, ngày 19/09/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển 

nhà và đô thị về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Ngày 26/3/2020 

Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tổ chức Đại hội Đảng bộ 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm 

kỳ (2020-2025), với mức tăng trưởng như sau:

- Doanh thu tăng trưởng bình quân: từ 3 đến 5%/năm.

- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 3 đến 5% /năm.

- Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng bình quân: 3 đến 5%/năm.

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

15BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Ngành	nghề	kinh	doanh	

Các	sản	phẩm,	dịch	vụ	kinh	doanh	chính

NGÀNH	NGHỀ	VÀ	ĐỊA	BÀN	KINH	DOANH

- Xây lắp các công trình kỹ thuật dân dụng 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử  

 dụng hoặc đi thuê

- Tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng 

- Đầu tư kinh doanh nhà ở.

- Đầu tư kinh doanh các khu đô thị mới, khu công nghiệp. 

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu  

 chính viễn thông;

- Xây dựng các công trình văn hoá thể thao, du lịch, khách sạn, công sở,  

 trường học, bệnh viện;

- Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị, khu công  

 nghiệp;

- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, xử lý chất thải, môi trường;

- Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện;

- Thi công lắp đặt các thiết bị kỹ thuật công trình, hệ thống cứu hoả, trang  

 trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;

- Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư xây dựng  

 các loại công trình;

- Lập dự toán đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án, tư  

 vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hóa;

- Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra đề án thiết kế, thẩm tra thiết kế kỹ thuật  

 và tổng dự toán.
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Địa	bàn	kinh	doanh

Một	số	dự	án	tiêu	biểu:

Miền Bắc:
Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, nhà ở và văn phòng SKY CENTRAL

tại số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Dự án Tiếp nhận ủy quyền và thực hiện đầu tư xây dựng công trình khu đô thị 

mới Vân Canh - Hà Nội

Tháp Báo Thiên, núi Vua – Ba Vì – Hà Nội

trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

Trụ sở chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương - Thành phố Bắc Giang

Công trình Chung cư CT20C Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Câu lạc bộ Sân Golf Tam Đảo

Nhà máy bia Hà nội - Mê Linh

Nhà máy xi măng Sông Thao - Phú Thọ

Miền Trung:
Dự án khu đô thị mới Đông Sơn – Thanh Hoá

Dự án khu đô thị mới Hà Tĩnh

Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng, Quảng Trị

Văn phòng làm việc và trung tâm thương mại 19 Lê Hữu Lập - Lam Sơn - Thanh 

Hóa

Miền Nam:
Dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Bình Dương

Đường giao thông khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Bình Dương giai đoạn 1

Cải tạo ống cống cấp 2 và 3 lưu vực Tân Hóa – Thành phố Hồ Chí Minh 

Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang
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MÔ	HÌNH	QUẢN	TRỊ,	TỔ	CHỨC	KINH	DOANH	VÀ	BỘ	MÁY	QUẢN	LÝ	

Mô	hình	quản	trị	+	Sơ	đồ	bộ	máy	quản	lý	

 Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Ban giám đốc 

Ban kiểm soát 

Phòng 
Tài 

chính 
Kế toán 

Ban quản lý dự án Các đội xây dựng 

Phòng 
Quản lý 
xây lắp 

Phòng 
Tổ 

chức 

Phòng 
Đầu tư 

Văn 
phòng 

Phòng 
Kinh tế 

Kế 
hoạch 

Đại	hội	đồng	cổ	đông

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu 
quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất 
của Công ty. 

Hội	đồng	quản	trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền 
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề 
liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công 
ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông. 

Ban	giám	đốc

Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày 
của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền 
và nhiệm vụ được giao. 

Ban	kiểm	soát

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông 
kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt 
động quản trị và điều hành của công ty. 

Phòng	Tổ	chức	-	Hành	chính	

- Điều hành và quản lý các hoạt động nhân 
sự của toàn Công ty;
- Lập các kế hoạch về chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao tay nghề cho người lao động;
- Thực hiện chức năng tham mưu cho Ban 
Giám đốc về nhân sự, tiền lương và các 
chế độ, chính sách liên quan đến người lao 
động, thi đua khen thưởng;
- Xây dựng nội quy về lao động, tổ chức 
thực hiện và giám sát việc tuân thủ nội quy;
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ;
- Quản lý việc sử dụng các công cụ, thiết 
bị văn phòng; - Quản lý việc sử dụng nhà 
xưởng, vật kiến trúc, đất đai thuộc sở hữu 
của Công ty. 

Phòng	Tài	chính	Kế	toán	

- Quản lý và điều hành các hoạt động tài 
chính kế toán của Công ty theo Luật Kế toán;
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về tình hình 
tài chính và các chiến lược về tài chính;
- Lập các báo cáo về tài chính;
- Lập các kế hoạch về tài chính; kiểm tra, 
quản lý kế hoạch thu chi tài chính; kiểm tra 
sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn;
- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê 
tài sản theo định kỳ;
- Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho các hoạt 
động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của 
Công ty có hiệu quả. Phòng Kỹ thuật thi công
- Quản lý kỹ thuật thi công;
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các mục 
tiêu và chính sách chất lượng của Công ty. 

Phòng	Kinh	tế	kế	hoạch	

- Thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu;
- Thực hiện công tác quản lý các hợp đồng;
- Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, 
đơn giá làm cơ sở thống nhất quản lý chung 
của toàn Công ty; - Xây dựng các định mức 
tiêu hao vật tư cho từng lĩnh vực sản xuất 
của Công ty. 

Phòng	Đầu	tư	và	Quản	lý	Dự	án	

- Nghiên cứu đề xuất áp dụng các dây 

chuyền sản xuất mới, sản phẩm phù hợp 
với thị trường. Nghiên cứu đầu tư nâng cao 
năng lực sản xuất và đầu tư mở rộng sản 
xuất; 
- Nghiên cứu, đề xuất lập các dự án đầu tư 
xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh 
doanh phát triển nhà ở,nhà xưởng;
- Lập và trình duyệt báo cáo tiền khả thi và 
báo cáo khả thi cho các dự án đầu tư đã 
được lãnh đạo Công ty xem xét đồng ý; 
- Thực hiện các thủ tục xin ưu đãi đầu tư, 
marketing, bán hàng, chuẩn bị đầu tư, vận 
hành dự án... - Theo dõi, giám sát việc khai 
thác có hiệu quả các dự án đầu tư nâng cao 
năng lực sản xuất; 
- Tham gia quyết toán đầu tư, nghiệm thu dự 
án đưa vào khai thác, sử dụng;
- Đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư. 
Phòng An toàn cơ điện 
- Quản lý an toàn lao động và vệ sinh công 
nghiệp.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn ISO.
- Quản lý công cụ và thiết bị thi công Phòng 
thị trường và đấu thầu
- Thu thập, phân tích, tổng hợp các nguồn 
thông tin liên quan đến các công trình xây 
dựng để đề xuất kế hoạch hằng năm về công 
tác đấu thầu dự án, công trình xây dựng.
- Triển khai và chịu trách nhiệm về việc lập 
hồ sơ mời thầu, dự thầu và đấu thầu.
- Soạn thảo các quy định, đề xuất và triển 
khai các hoạt động quản lý, sử dụng và 
phát triển thương hiệu của Công ty, cập 
nhật thường xuyên các thông tin tình hình 
sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính của 
Công ty vào hồ sơ pháp lý. 

Các	Ban	quản	lý	Dự	án	

Ngoài ra, Công ty còn có các Ban quản lý 
dự án đối với các dự án của Công ty đang 
triển khai. Hiện nay, Công ty đang có các 
Ban Quản lý dự án sau:
- Ban Quản lý Dự án Vân Canh 
- Ban Quản lý Dự án Đông Sơn 
- Ban Quản lý Dự án Hà Tĩnh
- Ban Quản lý Dự án Nà Cạn. 
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Địa chỉ: Số 1 – Lô J – P. Bình Trưng Đông – Q. 2 – Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng

Tỉ lệ sở hữu: 51% 

Địa chỉ: Tầng 1, CT4 - Mỹ Đình II - Từ Liêm - Hà Nội 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Thiết kế, kinh doanh nội thất

Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng

Tỉ lệ sở hữu : 20% 

Địa chỉ: Số 7 BT 6 Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Vốn điều lệ: 10.6 tỷ đồng

Tỉ lệ sở hữu : 51% 

Các	công	ty	con,	công	ty	liên	kết

CTCP	Đầu	tư	và	Xây	dựng	HUD	1.02v

Công	ty	CP	kiến	trúc	và	xây	dựng	CIC-DERCOR	

CTCP	Đầu	tư	và	Xây	dựng	HUD	1.01	

VỊ	THẾ

Kế thừa những kinh nghiệm và năng lực của công ty mẹ - Tập đoàn Đầu tư Phát 

triển Nhà và Đô thị với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng HUD1 tự hào là một trong những đơn vị có thương hiệu 

trong ngành xây lắp và bất động sản, Công ty đã thi công xây lắp nhiều công trình 

đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật phức tập và chất lượng sản phẩm khắt khe. Minh chứng 

tiêu biểu cho vị thế của Công ty là khu đô thị Linh Đàm - một trong hai khu đô thị 

kiểu mẫu của cả nước và dự án 176 Định Công trong thời gian tới.

Trong Tập đoàn, Công ty HUD1 là một đơn vị thành viên dẫn đầu trong lĩnh vực 

thi công xây dựng và là đơn vị đào tạo cán bộ nguồn cho Tập đoàn. Dù thừa 

hưởng những kinh nghiệm của Công ty mẹ và sự hỗ trợ của các công ty thành 

viên, Công ty luôn tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển để hoàn thiện hơn các 

sản phẩm dịch vụ đưa tới khách hàng. Trong những năm gần đây Công ty đã đẩy 

mạnh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản dưới hình thức là nhà đầu 

tư thứ cấp nhận chuyển nhượng hạ tầng để khai thác dự án tại các khu đô thị do 

Tập đoàn làm chủ đầu tư. 

Về	thương	hiệu	

Về	kinh	nghiệm	
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Công ty được thừa hưởng thương hiệu và kinh nghiệm của 
Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị- HUD- đã có 20 năm hoạt 
động và là một trong các thương hiệu lớn về lĩnh vực xây 
dựng và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. 

Công ty được nhượng quyền triển khai dự án của tập đoàn 
mẹ với giá chuyển nhượng ưu đãi. - Công ty nhận được nhiều 
sự hỗ trợ từ Tập đoàn và các công ty thành viên khác. Nhờ 
vậy mà giá thành sản xuất của công ty tương đối thấp so với 
mặt bằng chung của ngành. 

Mạng lưới của Công ty chủ yếu tập trung ở miền Nam và 
miền Bắc, còn thị trường miền Trung mới chỉ có các Ban 
quản lý dự án triển khai các dự án cụ thể.

Công tác đấu thầu xây lắp các công trình bên ngoài chưa 
thực sự hiệu quả, do thị trường xây lắp cạnh tranh khốc 
liệt về giá, do năng lực nội tại của công ty và các đội thi 
công trong công ty tập trung chủ yếu cho công tác xây lắp 
tự làm tại dự án do công ty làm Chủ đầu tư. 

Nền kinh tế vĩ mô đã được phục hồi và đang phát triển 
tương đối ổn định. Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về 
tốc độ đô thị hóa và nhiều công trình cơ sở hạ tầng đang 
được hoàn thiện.

Chính sách quản lý BĐS đã được quan tâm đặc biệt ở 
Việt Nam. Nhờ đó đã tạo được hành lang pháp lý cho hoạt 
động Bất động sản, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 
cho doanh nghiệp nói riêng cũng như tất cả các doanh 
nghiệp trong ngành nói chung.

Nguồn nhân lực trẻ, dồi dào vào độ tuổi lao động 

Tuy đã có nhiều chính sách quản lý Bất động sản nhưng hệ 
thống văn bản pháp luật liên quan ngành Bất động sản vẫn 
còn những chồng chéo cần xử lý.

Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành 
khi số lượng doanh nghiệp tham gia ngành liên tục gia tăng.

Giá và nguồn cung vật liệu xây dựng tuy đã ít biến động hơn 
thời gian trước, tuy nhiên việc chịu sự tác động trực tiếp của 
giá cả nguyên vật liệu đầu vào cũng là thách thức lớn với 
công ty trong việc ra quyết định về thời gian mua nguyên vật 
liệu. 

S

W T

O
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DƯƠNG TẤT KHIÊM - Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh: 25/12/1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật
Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT
Quá trình công tác:
- 6/2001 đến 12/2004: Cán bộ phòng quản lý dự án TCT Đầu tư phát   
    triển nhà và đô thị (HUD) 
- 01/2005 đến 5/2006:  Phó phòng quản lý dự án TCT HUD
- 5/2006-6/2008:   Phó giám đốc CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1
- 9/2008 đến nay:   Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng   
    HUD1  

LƯƠNG CÔNG TÚ – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 08/11/1969
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Chức vụ hiện nay: Đảng Ủy viên, chủ tịch Công đoàn, Chánh văn phòng 
Công ty.
Quá trình công tác:
- 3/1993 đến 1/1997:  Nhân viên Phòng Kinh tế kế hoạch Công ty phát 
triển nhà và đô thị
- 1/1997 đến 7/2000:  Nhân viên Phòng kỹ thuật Xí nghiệp Xây dụng   
    số 1 – Công ty phát triển nhà và đô thị - 8/2000  
    đến 5/2003: Trưởng phòng tổ chức hành chính,  
    Phó chủ tịch công đoàn Công ty xây lắp và phát  
    triển nhà số 1, sau năm 2004 được đổi tên   
    thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây    
    dựng HUD1
- 5/2003 đến 4/2019:  Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và  
    Xây dựng HUD1
- 5/2003 đến 11/2017:  Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ  
    phần Đầu tư và Xây dựng HUD1. 
17/11/2017 đến nay:  Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và   
    Xây dựng HUD1

NGUYỄN THỊ THƠM – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 30/8/1979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Xây dựng HUD1.
Quá trình công tác:
- 7/2002 đến 6/2003:  Cán bộ phòng Kỹ thuật thi công – Công ty Cổ  
    phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.
- 7/2003 đến 8/2004:  Cán bộ ban chỉ huy công trường Văn Quán,  
    Hà Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây  
    dựng HUD1.
- 9/2004 đến 5/2005: Cán bộ phòng Kỹ thuật thi công – Công ty Cổ  
    phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.
- 6/2005 đến 2/2008:  Cán bộ phòng Kinh tế - Kế hoạch. Tham gia  
    cấp Ủy chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ (2009- 2011).
- 3/2008:    Phó phòng Kinh tế kế hoạch – Công ty Cổ  
    phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.
- 10/2011 đến 10/2012:  Biệt phái công tác tại BĐH thi công   
    HUDTOWER, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây  
    dựng HUD1.
- 11/2012 đến 5/2016:  Làm việc tại phòng Kinh tế kế hoạch – Công ty  
    Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.
- 6/2016 đến 5/2017:  Phụ trách phòng Kinh tế kế hoạch, Bí thư chi  
    bộ Kinh tế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây  
    dựng HUD1.
- Từ 6/2017 đến nay:  Trường phòng Kinh tế kế hoạch, Bí thư chi bộ  
    Kinh tế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng  
    HUD1. 

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG - Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 29/01/1972
Trình độ chuyên môn: Thành viên HĐQT , Giám đốc công ty
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty Quá trình công tác:
- 05/1996 đến 11/2004:  Cán bộ Công ty Xây dựng và thiết bị Delta;
- 06/2005 đến 05/2007:  Phó trưởng ban điều hành dự án C1B- Hải   
    Phòng;
- 06/2007 đến 04/2008:  Trưởng ban điều hành C1B- Hải Phòng;
- 05/2008 đến 04/2019:  PGĐ Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng   
    HUD1.
- 05/2019 đến nay:   Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây   
    dựng HUD1.NGUYỄN MẠNH TOÀN - Thành viên HĐQT (bầu bổ sung 03/06/2020)

GIỚI	THIỆU	BAN	LÃNH	ĐẠO

Giới	thiệu	Hội	đồng	quản	trị
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Giới	thiệu	BKS

Giới	thiệu	Ban	giám	đốc

BÙI THÁI KHANH - Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 19/06/1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế thương mại, chuyên Ngành Quản trị 
kinh doanh.
Chức vụ hiện tại: Kế toán đội xây dựng 111, trưởng BKS CTCP Đầu tư và 
Xây dựng HUD1 Quá trình công tác:
- 8/1993 đến 1996:   Nhân viên kinh doanh Công ty Rượu    
    vang Thăng Long;
- 8/2000 đến 2002:  Trưởng phòng kinh doanh CT TNHH    
    Nam Long;
- 09/2002 đến 2004:  Phó phòng kế toán CTCP may Tân Chiều;
- 09/2004 đến nay:   Kế toán đội xây dựng 111, trưởng BKS    
    CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1. 

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG - Giám đốc công ty 

(Lý lịch như trên)

TRẦN VŨ ANH – Phó Giám đốc công ty 

Năm sinh: 03/08/1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.
Quá trình công tác:
- Ngày 10 tháng 01 năm 2012 :  Phó Giám đốc Công ty Cổ     
     phần Đầu tư và Xây dựng     
     HUD3 

NGUYỄN HỒNG SƠN - Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 03/03/1980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch, thành viên BKS.
Quá trình công tác:
- 03/2003 đến 06/2005:  Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 9;
- 07/2005 đến 07/2009:  Công tác tại CTCP vận tải và xây     
    dựng công trình;
- 06/2011 đến 03/2013:  Chuyên viên ban QLDA Cao Bằng    
    công ty HUD1;
- 04/2012 đến nay:   Thành viên BKS; 
- 04/2013 đến nay:   Chuyên viên phòng Kinh tế kế     
    hoạch. 

LÊ PHƯƠNG ANH – Thành viên ban kiểm soát 

Năm sinh: 02/02/1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật – Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại: Kế toán ban điều hành HUDTOWER
Quá trình công tác:
- 2000 đến 2003:   Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH    
    Anh Hải;
- 5/2003 đến 2010:   Nhân viên KD - Kế toán xuất nhập khẩu  Công   
    ty TNHH thương mại và công nghệ Tân Thành   
    An;
- 1/2010 đến 10/2010:  Nhân viên văn phòng Ban điều hành Pháp  
    Vân – Công ty cổ phần đầu tư và  xây    
    dựng HUD1;
- 10/2010 đến T7/2017:  Kế toán ban điều hành Ban điều hành HUD  
    TOWER – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng  
    HUD1
- T7/2017 đến nay:   Công tác tại Chị nhánh 1 - Công ty cổ phần đầu  
    tư và xây dựng HUD1
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CÁC	RỦI	RO	

Rủi	ro	về	kinh	tế

Khả năng tiếp cận vắc xin của Việt Nam đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều thách 
thức. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến đà phục hồi kinh tế của nước ta. 
Rủi ro phục hồi kinh tế không đồng đều ở các thị trường đối tác cũng sẽ tác động 
rất lớn đến kinh tế Việt Nam. Mỹ và EU có thể phục hồi chậm hơn Trung Quốc. Đặt 
trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, đây sẽ 
là thách thức lớn với nền kinh tế quốc dân.

Rủi	ro	pháp	luật

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần đã niêm yết trên tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động trong lĩnh vực bất 
động sản-xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh 
của các văn bản pháp luật về Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các văn bản pháp 
luật về thị trường chứng khoán. Trong năm vừa qua, nhà nước ban hành hàng loạt 
chính sách mới trực tiếp hỗ trợ thị trường bất động sản, nhất là các Luật Đầu tư 
sửa đổi 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020, Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định 
một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các thông tư về phát triển 
các loại hình bất động sản…Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cập 
nhật, nắm bắt các thay đổi để thực hiện cho chính xác. 

Rủi	ro	môi	trường

Các hoạt động kinh doanh của công ty luôn tác động trực tiếp đến môi trường. Các 
dự án đang xây dựng có thể phát sinh ô nhiễm không khí, nguồn nước, ô nhiễm 
tiếng ồn cho môi trường xung quanh. Ngoài ra các dự án phức hợp quy mô lớn khi 
đã đi vào sử dụng có thể làm thay đổi môi trường sinh thái của các vùng lân cận. 
Điều này đòi hỏi mỗi một dự án đầu tư của công ty cần phải phân tích đánh giá kỹ 
lưỡng các tác động đến môi trường. Áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, nguyên vật 
liệu ít gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng. 

Rủi	ro	đặc	thù	ngành	xây	dựng

Giá thành của một công trình Xây Dựng thông thường bao gồm 60-70% chi phí Vật 
Liệu. Do đó, biến động giá nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu 
vào của công ty, đặc biệt là giá thép.
Hoạt động sản xuất xây dựng thường diễn ra ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của 
các yếu tố môi trường nên việc thi công xây lắp mang tính thời vụ. Các yếu tố môi 
trường này ảnh hưởng đến kỹ thuật thi công và tiến độ thi công. Ngoài ra, máy móc 
thi công và các biện pháp quản lý vật liệu ngoài trời cũng cần được quan tâm. Việc 
thi công diễn ra trong thời gian dài và việc thi công ngoài trời cũng có thể tạo ra 
những hư hỏng không mong muốn. 

Rủi	ro	khác

Ngoài các rủi ro nêu trên,  trong quá trình hoạt động có thể xảy ra các rủi ro như 
thiên tai, bão lũ, cháy nổ, hoả hoạn,… Đó đều là những rủi ro bất thường, khó 
lường và ít khi xảy ra. Tuy nhiên, một khi xảy ra thì các rủi ro đó đều để lại hậu quả 
rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Rủi	ro	tài	chính

Do đặc thù của ngành bất động sản và xây dựng, nợ luôn chiếm tỉ trọng khá lớn 
(khoảng trên 50% trong tổng nguồn vốn). Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào của Ngân 
hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại về chính sách tiền tệ, lãi suất sẽ ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2020, nhiều 
ngân hàng đã hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch Covid-19, 
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhu cầu vốn tăng lên khi nền 
kinh tế hồi phục sau dịch COVID-19 có thể thúc đẩy lãi suất huy động trên thị 
trường tăng lên.

Rủi	ro	hoạt	động

Diễn biến khó lường của dịch Covid-19 có thể gây ảnh hưởng lớn tới nhu cầu trên 
thị trường bất động sản, khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền. Tuy 
nhiên, thị trường bất động sản cũng dần thích ứng với những thử thách của bối 
cảnh để cầm cự và nắm lấy cơ hội, tiếp tục tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Thị 
trường được dự báo sớm phục hồi và phát triển mạnh trong giao đoạn tiếp theo 
2021-2022, 
Với đặc thù ngành thường xuyên di chuyển theo các dự án tại các tỉnh thành nên 
ngoài các nhân sự ổn định sẽ có một lượng lớn lao động tạm thời, khó quản lý hơn. 
Công ty cũng thuộc ngành đòi hỏi nguồn lao động lớn, nếu không đáp ứng đủ, kịp 
thời, nhất là trong mùa cao điểm sẽ gây xáo trộn hoạt động của công ty. 



02 TÌNH	HÌNH	HOẠT	ĐỘNG	
TRONG	NĂM

Tình	hình	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh
Tổ	chức	và	nhân	sự	

Tình	hình	đầu	tư	và	thực	hiện	dự	án
Tình	hình	tài	chính

Cổ	đông	và	thay	đổi	vốn	đầu	tư	chủ	sở	hữu
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TÌNH	HÌNH	HOẠT	ĐỘNG	SẢN	XUẤT	KINH	DOANH

Thông	tin	ngành
Kết	quả	kinh	doanh	qua	các	năm

Kết	quả	sản	xuất	kinh	doanh	so	với	kế	hoạch	

Trong bối cảnh của dịch Covid-19, 
nhiều quốc gia trên thế chịu thiệt hại 
nặng nề về kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế 
Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng 
dương là 2,91%, thuộc mức cao trong 
khu vực. Việc các ngân hàng đẩy mức 
lãi suất huy động xuống thấp đến mức 
kỷ lục đã khiến dòng tiền chảy mạnh 
sang kênh đầu tư bất động sản. Để 
thị trường lấy lực bật trở lại, doanh 
nghiệp bất động sản cũng được đón 
nhận nhiều cơ hội từ chính sách hỗ 
trợ của Chính phủ. Chính phủ đã cân 
đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân 
hàng Chính sách xã hội theo Nghị 
quyết số 71/2018/QH14 về điều chỉnh 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016-2020 và bổ sung 2.000 tỷ 
đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân 
hàng thương mại do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam chỉ định. Từ đó, có thể 
huy động được hơn 60.000 tỷ đồng 
để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp 
vay xây nhà ở xã hội và người dân 
vay để mua, thuê nhà ở xã hội. 

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu ghi nhận 397,78 tỷ đồng, đạt 75,05% so với 
kế hoạch mà Đại hội cổ đông đề ra. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 8,41 tỷ đồng, 
đạt 84,10% so với kế hoạch đề ra. 

Từ năm 2016 đến 2020, Doanh thu thuần của Công ty có sự tăng giảm nhất 
định. Năm 2020 Doanh thu thuần của Công ty đạt 397,78 tỷ, giảm 30,8% so với 
năm 2019, thể hiện tình hình kinh doanh của Công ty đang có những dấu hiệu 
không tốt do thị trường bất động sản ảm đạm vào nửa đầu năm 2020. Theo đó, 
lợi nhuận sau thuế cũng giảm 39% so với năm trước. Tuy nhiên, quý 4 năm 2020 
ghi nhận một sự khởi sắc trong doanh thu của công ty. Doanh thu quý 4 ghi nhận 
175,8 tỷ, tương đương 44% doanh thu cả năm.

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2020 TH năm 2020 TH 2020/KH 2020 (%) 

Doanh thu Tỷ đồng 530,00 397,78 75,05% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,00 8,41 84,10% 

 
  

Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 

Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 

Tỷ đồng 385,414 542,40 496,35 574,99 397,78 0,63% 

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 361,75 504,85 445,95 529,02 368,95 0,39% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,95 7,96 10,95 11,43 8,41 11,18% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,233 5,24 8,47 8,41 5,11 9,59% 

 
  

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020
Sáu tháng đầu 2020, thị trường gần 
như tê liệt bởi giãn cách xã hội để 
chống dịch, dự án ngưng trệ, sàn 
giao dịch bất động sản tạm dừng hoạt 
động. 6 tháng cuối năm, mặc dù vẫn 
có 2 đợt bùng phát dịch bệnh nhưng 
thị trường bất động sản đã thể hiện 
được sức mạnh, vượt qua khó khăn.

Bất động sản công nghiệp Việt Nam 
đang nổi lên như một lĩnh vực đầu tư 
sáng giá của thị trường đầu tư tại Việt 
Nam giữa đại dịch Covid-19. Phần 
lớn ngành kinh tế ít nhiều đều hứng 
chịu những tác động từ đại dịch thế 
giới. Nhưng kết hợp cùng sức nóng 
từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, 
các doanh nghiệp đang hoạt động từ 
Trung Quốc có xu hướng chuyển dịch 
nhà máy sang các nước Đông Nam 
Á để tránh những tổn thương từ cuộc 
chiến này. Trong khi đó, bất động sản 
công nghiệp Việt Nam đang được 
đánh giá là điểm đến đầu tư sáng giá 
nhất trong khu vực Đông Nam Á.
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Cơ	cấu	doanh	thu

Chỉ tiêu Đơn vị 
Doanh thu thuần 

2019 2020 Tăng trưởng (%) 

Doanh thu hợp đồng xây dựng tỷ đồng 70,0 137,90 97% 

Doanh thu kinh doanh bất động 
sản 

tỷ đồng 504,9 259,87 -49% 

Doanh thu khác tỷ đồng 0,054 - -100% 

Tổng doanh thu tỷ đồng 574,9 397,8 -31% 

 
  

So với năm 2019, doanh thu công ty có thay đổi về cả tỷ trọng lẫn quy mô. Tỷ 
trọng doanh thu nghiêng về phía doanh thu hợp đồng xây dựng, tăng từ 12% lên 
34% trên tổng doanh thu. Doanh thu kinh doanh bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trên tổng doanh thu. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 đã đem lại tác 
động không mấy khả quan đối với ngành bất động sản nói chung và công ty nói 
riêng. Doanh thu mảng kinh doanh bất động sản sụt giảm mạnh, chỉ chiếm 65% 
tổng doanh thu, so với con số năm 2019 là 88%. 

TỔ	CHỨC	VÀ	NHÂN	SỰ

Chính	sách	đối	với	người	lao	động

Chính	sách	lương	thưởng,	nhân	sự

Công ty xây dựng chính sách lương theo cơ sở thang bảng lương quy định của 
Nhà nước. Trả lương theo hệ số năng suất của từng cá nhân và dựa trên hiệu 
quả kinh doanh của Công ty. 

Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động, đảm bảo các chính sách 
cơ bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, có chính sách khen 
thưởng, động viên khích lệ người lao động nâng cao năng suất lao động. 
Có chính sách thưởng hàng kỳ, cũng như thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể 
căn cứ vào thành tích mà cá nhân hoặc tập thể đã đạt được. 

Chính	sách	đào	tạo

Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. 
Bộ máy nhân sự ở văn phòng công ty được nâng cấp, giảm số lượng, nâng cao 
chất lượng. 

Với lực lượng lao động tham gia sản xuất trực tiếp, Công ty tiến hành thu giảm 
đồng thời nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành. 

Công ty thực hiện nhiều đợt tuyển dụng lao động có năng lực và tâm huyết, cũng 
như tái đào tạo lực lượng lao động hiện tại. 

Một	số	chính	sách	khác

Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật lao 
động, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể. 

Công ty quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện lao động cho cán bộ công 
nhân viên. Quan tâm đến cán bộ nhân viên trong các ngày lễ tết; tổ chức cho cán 
bộ công nhân viên đi du lịch, nghỉ mát hàng năm...
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TÌNH	HÌNH	ĐẦU	TƯ	VÀ	THỰC	HIỆN	DỰ	ÁN

Các	dự	án	HUD1	đang	thực	hiện:

Biệt	thự	nghỉ	dưỡng	giai	đoạn	1	Thuộc	dự	án	Khu	đô	thị	sinh	thái	biển	AE	Resort	–	Cửa	
Tùng,	Quảng	Trị

Ngày 10 tháng 08 năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn AE và Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng HUD1 ký kết hợp đồng thi công xây dựng hạng mục công trình: Biệt thự nghỉ dưỡng 
giai đoạn 1 (gói thầu số 6) thuộc dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng, Quảng 
Trị.

Giá trị gói thầu 43 tỷ đồng. Thời gian thi công 10 tháng.

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng AE Cửa Tùng Resort - Cửa Tùng là phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng 
tọa lạc tại vịnh biển đẹp nhất của biển Cửa Tùng. Dự án được triển khai xây dựng từ Mũi Si 
đến Mũi Chặt trên trục đường ven biển thuộc Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển 
Cửa Tùng - Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch và thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
AE Cửa Tùng Resort sở hữu chiều dài mặt biển hơn 1,2km, có quy mô hơn 36ha bao gồm các 
sản phẩm Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, Shophouse và Condotel kết hợp trung tâm hội nghị, 
khu vui chơi giải trí, các dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu tắm biển của du khách trong nước và 
quốc tế… thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điểm nhấn mỹ quan khu vực biển Cửa Tùng - Vịnh 
Mốc. Dự án nằm trong khu vực ven biển phía Đông Bắc, “tam giác vàng” du lịch biển Cửa Tùng 
- Cửa Việt - Cồn Cỏ đang được tỉnh Quảng Trị trình Thủ tướng chính phủ chấp thuận đưa vào 
một trong những khu vực du lịch trọng điểm quốc gia.

Dự	án	Môi	trường	bền	vững	các	Thành	phố	Duyên	Hải	-	Tiểu	dự	án	Nha	Trang	

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 và Ban Quản lý Dự 
án Phát triển Tỉnh Khánh Hòa đã ký kết hợp đồng thi công xây lắp gói thầu NT – 1.1: Xây dựng 
cống cấp 3 và thay thế hố ga ngăn mùi thuộc Dự án Môi trường bền vững các Thành phố 
Duyên Hải - Tiểu dự án Nha Trang

Giá trị gói thầu 86  tỷ đồng. Thời gian thi công 520 ngày.

Dự án hoàn thành sẽ giải quyết được tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Thành phố 
Nha Trang.

Với năng lực và kinh nghiệm đã từng thi công nhiều công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thoát 
nước mưa, nước thải, HUD1 khẳng định sẽ hoàn thành dự án trước thời hạn.
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TÌNH	HÌNH	TÀI	CHÍNH

Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 

tỷ đồng 542,40 496,35 574,99 397,78 

Giá vốn hàng bán tỷ đồng 504,85 445,95 529,02 368,95 

Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 7,96 10,95 11,43 8,41 

Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 5,24 8,47 8,41 5,11 

Bảng cân đối kế toán 

Tổng tài sản tỷ đồng 966,959 953,267 1050,94 933,78 

Vốn chủ sở hữu tỷ đồng 174,063 165,729 167,045 153,52 

Nợ phải trả tỷ đồng 792,895 787,538 883,895 894,51 

 
  Kết quả hoạt động kinh doanh

Dịch Covid-19 đã khiến cho nhu cầu trên thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, 
theo đó doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty có sự điều chỉnh lớn. Đối 
với doanh thu, doanh thu của công ty giảm từ 575 tỷ xuống còn 397,78 tỷ, tương 
ứng với mức giảm 30,8%. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bất 
động sản. 

Khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều giảm trong năm 2020. 
Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 0,91 xuống còn 0,72, hệ số thanh toán nhanh 
cũng giảm 0,2 lần, từ 0,79 xuống còn 0,59. Nguyên nhân là do lượng tiền mặt 
công ty dự trữ giảm, gây ảnh hướng tới cả 2 chỉ số này. 

Hiệu suất hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh xuống còn 4,23 do tốc độ giảm của hàng tồn 
kho không theo kịp tốc độ giảm của giá vốn hàng bán. Hệ số Doanh thu thuần/
tổng tài sản cũng giảm từ 0,55 xuống 0,43 do tổng tài sản giảm 11% trong khi 
doanh thu thuần giảm 30,8% so với năm trước. 

Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn của công ty đang có sự giảm nhẹ tỷ trọng của các khoản nợ. Hệ số 
nợ/Tổng tài sản tăng từ 84,11% lên 95,79%. Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu cũng có 
xu hướng tương tự, tăng từ 529,1% lên 582,67% . Nguyên nhân là do công ty đã 
giảm lượng tiền mặt dự trữ dẫn đến tổng tài sản giảm 11% trong khi nợ phải trả 
năm nhẹ 1,2%. 

Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 2020-2019 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn 

lần 1,43 1,24 0,91 0,72 -0,20 

Hệ số thanh toán nhanh lần 1,25 1,10 0,79 0,59 -0,20 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/tổng tài sản % 82,00% 82,61% 84,11% 95,79% 11,69% 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 
455,52

% 
475,20

% 
529,14

% 
582,67

% 
53,53% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho vòng 4,18 4,62 6,01 4,23 -1,78 

Doanh thu thuần/Tổng tài 
sản 

vòng 0,56 0,52 0,55 0,43 -0,12 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ 
Doanh thu thuần 

% 0,97% 1,71% 1,46% 1,28% -0,18% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ 
Vốn CSH (ROE) 

% 3,01% 5,11% 5,04% 3,33% -1,71% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ 
Tổng TS (ROA) 

% 0,54% 0,89% 0,80% 0,55% -0,25% 
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CỔ	ĐÔNG	VÀ	THAY	ĐỔI	VỐN	ĐẦU	TƯ	CHỦ	SỞ	HỮU

Danh	sách	cổ	đông	nhà	nước,	cổ	đông	chiến	lược	và	cổ	đông	lớn Tình	hình	cổ	phiếu	trong	năm

Tình	hình	thay	đổi	vốn	đầu	tư	của	chủ	sở	hữu

 

TT 
Mã 

chứng 
khoán 

Cá nhân/ tổ chức 
(tên người đại 
diện tổ chức) 

Phân loại cổ đông 
Số Chứng minh 

nhân dân/ 
Số đăng ký sở hữu 

Ngày cấp 
Số lượng 
cổ phiếu 
nắm giữ 

Cổ đông 
nhà 

nước 

Cổ đông 
chiến 
lược 

Cổ đông 
lớn 

1 HU1 

Tổng công ty Đầu 
tư phát triển nhà 
và đô thị (HUD) 

x   08/2000/QĐ-BXD 02/06/2000 5.100.000 

Giao cho các cá 
nhân đại diện vốn 
như sau: 

      

Ông Dương Tất 
Khiêm 

   012848528 03/03/2006 2.500.000 

Ông Nguyễn Việt 
Phương 

   027072000423 27/8/2019 1.600.000 

Bà Nguyễn Thị 
Thơm 

   012500100 9/8/2007 1.000.000 

2 HU1 
Bà Nguyễn Thị 
Mai Lan 

  x 020039794 27/12/2011 501.420 

Đợt tăng vốn trong năm: Không có

Năm 2020, doanh nghiệp không thay đổi Vốn điều lệ, vốn thực góp của Công ty 
đạt 100.000.000.000 đồng, tương đương với 10.000.000 cổ phần. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

 

Giá trị vốn hoá thị trường 100 tỷ VNĐ 

KL niêm yết hiện tại 10.000.000 cổ phiếu  

KL đang lưu hành hiện tại 10.000.000 cổ phiếu 

Giá cao nhất trong năm 2020 8.199 VNĐ 

Giá thấp nhất trong năm 2020 4.705 VNĐ 

Khối lượng giao dịch bình quân ngày 4.710 cổ phiếu  

 
  



03 BÁO	CÁO	CỦA	BAN	
GIÁM	ĐỐC

Đánh	giá	kết	quả	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh

Tình	hình	tài	chính

Định	hướng	phát	triển
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ĐÁNH	GIÁ	KẾT	QUẢ	HOẠT	ĐỘNG	SẢN	XUẤT	KINH	DOANH TÌNH	HÌNH	TÀI	CHÍNH

Đánh	giá	tổng	quan	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	 Tình	hình	tài	sản

Chỉ tiêu 
KH năm 2020 

(tỷ đồng) 

TH (tỷ đồng) Tăng trưởng 
(%) TH 2019 TH 2020 

Doanh thu 530 574,99 397,78 -30,82% 

Lợi nhuận trước thuế 10 11,43 8,41 -26,43% 

 
  Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, Ban lãnh đạo công ty đã có 
nhiều biện pháp để hạn chế tác động của dịch bệnh, cố gắng đảm bảo hoạt động 
của công ty không bị gián đoạn, dù chưa thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh 
đề ra. Trong năm 2021, với diễn biến rất phức tạp của dịch, Ban lãnh đạo sẽ chủ 
động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp để vừa giúp công ty chống dịch hiệu 
quả, đảm bảo sức khỏe của cán bộ công nhân viên, vừa đảm bảo thực hiện được 
mục tiêu kinh doanh đề ra. 

Chỉ tiêu 
Số cuối năm 

(tỷ đồng) 
Số đầu năm 

(tỷ đồng) 

Chênh lệch 

Số tiền (tỷ 
đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tài sản ngắn hạn 560,51 733,39 (172,88) -23,57 

Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

28,01 159,42 (131,41) -82,43 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 5,33 4,23 1,10 26,00 

Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

428,42 468,87 (40,45) -8,63 

Hàng tồn kho 87,16 88,04 (0,88) -0,99 

Tài sản ngắn hạn khác 11,59 12,83 (1,24) -9,68 

Tài sản dài hạn 373,26 315,63 57,63 18,26 

Các khoản phải thu dài hạn - - - - 

Tài sản cố định 1,01 1,29 (0,28) -21,41 

Bất động sản đầu tư 2,88 2,88 - 0,00 

Tài sản dở dang dài hạn 354,92 297,88 57,03 19,15 

Các khoản đầu tư tài chính 
dài hạn 

14,46 13,58 0,88 6,45 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 933,78 1.049,02 (115,24) -10,99 
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Tình	hình	nợ	phải	trả

Chỉ tiêu 
Số cuối 
năm (tỷ 
đồng) 

Số đầu 
năm (tỷ 
đồng) 

Chênh lệch 

Số tiền (tỷ 
đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

NỢ PHẢI TRẢ 780,26 894,51 (114,25) -12,77 

Nợ ngắn hạn 780,26 815,54 (35,28) -4,33 

Phải trả người bán ngắn hạn 142,13 250,45 (108,32) -43,25 

Người mua trả tiền trước 
ngắn hạn 

409,15 153,81 255,34 166,02 

Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước 

7,98 8,49 (0,51) -5,97 

Phải trả người lao động 0,91 0,91 - 0,00 

Chi phí phải trả ngắn hạn 2,87 2,87 - 0,00 

Phải trả ngắn hạn khác 116,31 135,48 (19,17) -14,15 

Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn 

99,02 261,72 (162,70) -62,17 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,90 1,81 0,08 4,48 

Nợ dài hạn - 78,97 (78,97) -100,00 

Vay và nợ thuê tài chính dài 
hạn 

- 78,97 (78,97) -100,00 

 
  

ĐỊNH	HƯỚNG	PHÁT	TRIỂN	

ĐỊNH	HƯỚNG	KẾ	HOẠCH	KINH	DOANH

ĐỊNH	HƯỚNG	CHÍNH	SÁCH	TÀI	CHÍNH	

ĐỊNH	HƯỚNG	TỔ	CHỨC	

Trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ tìm ra những giải pháp giúp công ty 
vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh doanh đồng thời tiếp tục 
tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kết hợp thêm với việc 
kí kết các hợp đồng xây dựng. 

Thị trường năm tới dự báo khó khăn và có tính cạnh tranh cao, Công 
ty sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm thị trường, năm bắt cơ hội, để từng 
bước mở rộng quan hệ đối tác, sẵn sàng tham gia vào thị trường 
nước ngoài. 

Nghiên cứu, áp dụng mô hình 5S cho Công ty, bao gồm: Sàng lọc, 
Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng. Giải quyết vấn đề nợ người lao 
động, tạo điều kiện làm việc sinh hoạt tốt nhất cho cán bộ công nhân 
viên. Áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động theo 
đúng quy định pháp luật. 

Luôn theo sát tỷ giá hối đoái, tỷ giá vật liệu xây dựng để có các chính 
sách dự trữ nguyên vật liệu một cách kịp thời và hợp lý. 

Lên kế hoạch kiểm tra giám sát thu chi ngân sách, cân đối dòng tiền 
đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty. 



04BÁO	CÁO	CỦA	HỘI	ĐỒNG	
QUẢN	TRỊ

Đánh	giá	của	HĐQT	về	mọi	mặt	hoạt	động	của	công	ty

 Kế	hoạch,	định	hướng	của	HĐQ
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ĐÁNH	GIÁ	CỦA	HĐQT	VỀ	MỌI	MẶT	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	CÔNG	TY

Kết	quả	thực	hiện	các	chỉ	tiêu	kinh	tế

Năm 2020 là năm khó khăn cho doanh nghiệp cả về lĩnh vực đầu tư và xây lắp, 
Thị trường bất động sản trầm lắng do đại dịch Covid - 19, nhiều dự án không triển 
khai được theo kế hoạch của Chủ đầu tư, do vậy ảnh hưởng đến nguồn việc xây 
lắp đơn vị đã và đang tham gia. Nhiều dự án Chủ đầu tư đã lựa chọn HUD1 là 
đơn vị thi công cũng phải tạm dừng do Chủ đầu tư không triển khai được công 
tác bán hàng, không thu xếp được nguồn vốn, không giải phóng được mặt bằng 
thi công...; Việc giãn cách xã hội trong thời gian dịch Covid diễn ra cũng làm 
chậm quá trình triển khai các công việc của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính 
với các sở, ban ngành liên quan; Chế độ chính sách có nhiều thay đổi khiến công 
tác triển khai công việc của đơn vị gặp nhiều khó khăn, làm chậm quá trình phát 
triển của dự án.

Trước những khó khăn trong hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo Công ty thảo luận, 
bàn giải pháp tháo gỡ, động viên cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực vượt qua 
khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Kết quả 
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 có 02 chỉ tiêu không hoàn thành kế 
hoạch là chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu nộp ngân sách, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu Giá trị đầu tư: 200 tỷ đồng, đạt 100% KH năm, tập trung chủ yếu tại dự 
án 176 Định Công.
- Chỉ tiêu Giá trị SXKD: 700,791 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu Doanh thu: 355,194 tỷ đồng, bằng 89,4% kế hoạch điều chỉnh, trong 
đó doanh thu xây lắp chỉ đạt 41,9%, doanh thu kinh doanh đạt 149,9% từ dự án 
176 Định Công.
- Chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đạt 8,173 tỷ đồng bằng 108,9% kế hoạch điều chỉnh 
cũng là sự phấn đấu của Ban lãnh đạo công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện 
các chỉ tiêu kế hoạch. 
- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 12,825 tỷ đồng, trong đó: Lũy 
kế đến cuối kỳ trước: 7,919 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 
4,906 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN đạt 5,7/20tỷ. Nguyên 
nhân, trong năm hoạt động doanh thu đầu ra đạt 67% kế hoạch, trong khi đó chi 
phí đầu vào (VAT được khấu trừ) dự án đầu tư vẫn còn nên chênh lệch nộp thuế 
của đơn vị chủ yếu là phần thuế TNDN bất động sản và thuế ngoại tỉnh.
- Cổ tức năm 2019: Công ty đã trả cổ tức 6% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, vào ngày 29/01/2021. Cổ tức năm 2020 dự kiến mức 4,5%/năm.

TT Chỉ tiêu 
KH 2020 (điều 

chỉnh) 
TH năm 2020 %/ KH 

1 Đầu tư 200.000 200.000 100% 

2 Tổng GTSXKD 700.000 700.791 100% 

2.1 Giá trị xây lắp 470.000 470.291 100% 

2.2 Giá trị kinh doanh 230.000 230.000 100% 

3 Doanh thu 397.500 355.194 89,4% 

3.1 Doanh thu xây lắp 225.000 94.414 41,9% 

3.2 
Doanh thu kinh 
doanh 

172.500 258.553 149,9% 

3.3 Doanh thu khác  2.228  

4 Nộp ngân sách 20.000 5.700 28,5% 

5 Lợi nhuận trước thuế 7.500 8.173 108,9% 

6 
Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối. 
Trong đó: 

- 12.825 - 

6.1 
Lũy kế đến cuối kỳ 
trước: 

- 7.918 - 

6.2 
Lợi nhuận chưa phân 
phối kỳ này: 

- 4.906 - 

6 Cổ tức 4,5% 4,5% 100% 

 
  
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 đạt 140,39 tỷ đồng. Việc quản lý sử 
dụng bảo toàn vốn của Công ty trong năm 2020 được đánh giá ở mức an toàn.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBCNV và thực hiện tốt các chế độ chính sách liên 
quan đến người lao động, đời sống CBCNV được đảm bảo.
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CÔNG	TÁC	QUẢN	LÝ	XÂY	LẮP

Chỉ tiêu giá trị xây lắp đạt 470,291 tỷ 
đồng đạt 81,51% kế hoạch, tuy nhiên chỉ 
tiêu doanh thu xây lắp chỉ đạt 94,414 tỷ 
đồng, đạt 31,47% kế hoạch năm, nguyên 
nhân chủ yếu do công tác thanh quyết 
toán các công trình còn gặp nhiều khó 
khăn vướng mắc. Một số gói thầu chưa 
quyết toán thu hồi vốn như dự án: Nhà ký 
túc A5 -A6 Pháp Vân, Trung tâm thương 
mại VNF1, Nhà ở thu nhập thấp Hoàng 
Gia (Bắc Ninh)…
Công tác quản lý xây lắp, trong năm 
nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, 
nguyên nhân được xác định chủ yếu là do 
không ký kết được nhiều hợp đồng xây 
lắp, công tác đấu thầu xây lắp các công 
trình chưa thực sự hiệu quả do cạnh tra-
nh khốc liệt về giá, do năng lực nội tại 
của Công ty và các đơn vị thi công. Trong 
năm chỉ thực hiện được 02 gói thầu mới 
VISIP Hải Phòng và VISIP Bắc Ninh.

CÔNG	 TÁC	 ĐẦU	 TƯ	 VÀ	 KINH					
DOANH

Trong năm nay, Công ty tiếp tục thực hiện 
Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng 
và nhà ở cao tầng tại số 176 Định Công, 
Hoàng Mai, Hà Nội. Đến thời điểm hiện 
tại, Công ty đã hoàn thành các hạng mục 
phụ trợ cuối cùng để kết thúc công tác 
đầu tư tại dự án. Công tác làm sổ đỏ cho 
khách hàng đã thực hiện được khoảng 
40% số lượng khách hàng tại dự án.
Về công tác kinh doanh bán hàng, thu hồi 
vốn tại dự án 176 Định Công được thực 
hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2020 đã đề ra.

Các dự án khác đang triển khai như Dự 
án Khu đô thị Sông Dinh (Quảng Bình) 
hiện đang phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Bình để thông qua quy hoạch chi 
tiết 1/500 dự án; Dự án Nhà ở chiến sỹ 
học viện biên phòng Sơn Tây đang thực 
hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án. 

CÔNG	TÁC	TÀI	CHÍNH	

Công tác thu hồi vốn trong hoạt động 
xây lắp còn chậm tại một số công trình 
đã kết thúc thi công quyết toán hoặc đã 
bàn giao cho chủ đầu tư như: Trung tâm 
thương mại VNF1, A5-A6 Pháp Vân,… 
nguyên nhân do chủ đầu tư chưa thu xếp 
được nguồn vốn; công tác thu hồi vốn 
tạm ứng công trình tại các hạng mục do 
công ty HUD1.02 thực hiện chậm do đơn 
vị đang quyết toán thanh lý nội bộ; công 
tác thu hồi vốn kinh doanh bán hàng có 
những chuyển biến tích cực giai đoạn 
cuối năm nên đã cơ bản đáp ứng được 
dòng tiền cho hoạt động sản xuất chung 
của Công ty.

Công tác sử dụng nguồn vốn: Công tác 
đảo nợ, trả nợ vay tại tổ chức tín dụng 
đảm bảo kịp thời, đúng hạn và dòng tiền 
luân chuyển dòng tiền cơ bản đảm bảo 
không để hoạt động sản xuất kinh doanh 
bị chậm, hạn mức bảo lãnh đối với công 
tác đấu thầu, bảo hành,... được thực hiện 
tốt. Tuy nhiên, một số hoạt động đầu tư 
khác chưa mang lại hiệu quả như đầu tư 
góp vốn với Công ty Đại Thiên Lộc, Công 
ty cổ phần Cic Decor và hai công ty con 
chiếm 51% vốn Điều lệ.

Công tác thanh toán công nợ khách 
hàng, nhân công đối với các công trình 

thuộc các Đội thi công cơ bản đáp ứng 
đúng tiến độ. Tuy nhiên, một số công 
trình sau khi quyết toán, giá trị đơn vị 
được tạm ứng theo giá trị quyết toán 
không còn nhưng công nợ khách hàng 
đối với công trình vẫn còn dẫn đến việc 
thanh toán gặp khó khăn. Một số hạng 
mục công trình thời gian quyết toán kéo 
dài hoặc quyết toán xong nhưng Chủ đầu 
tư chưa lo được nguồn vốn nên hiệu quả 
công trình hầu như không có, thậm chí 
có công trình không có hiệu quả làm ảnh 
hưởng chung đến hoạt động sản xuất 
của công ty.

Tình hình tài chính của Công ty năm 2020 
cơ bản đáp ứng được cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh và không để xảy ra tình 
trạng quá hạn đối với các tổ chức tín 
dụng. Công việc cho hoạt động xây lắp 
trong năm thực hiện triển khai thêm một 
số công trình mới: Công trình thoát nước 
gói NT1.1 - Nha Trang; VISIP Bắc Ninh.. 
nhưng nguồn vốn từ phía chủ đầu tư còn 
chậm nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ 
thi công. 

CÔNG	TÁC	TỔ	CHỨC	LAO	ĐỘNG	
VÀ	VĂN	PHÒNG

Công tác tiền lương và chăm lo đời sống 
cho người lao động: Các chế độ về tiền 
lương và thu nhập của CBCNV được 
đảm bảo ở mức ổn định. Không có hiện 
tượng nợ lương CBCNV cũng như nợ 
BHXH với cơ quan nhà nước, các chế 
độ khác của người lao động được quan 
tâm kịp thời. Thu nhập bình quân của 
CBCNV khối phòng ban Công ty đạt 8,5 
triệu đồng/người/tháng, của người quản 
lý Công ty đạt 20,5 triệu đồng/người/

tháng.

Chế độ chính sách cho người lao động, 
chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn đối với người lao 
động, người quản lý Công ty được thực 
hiện theo đúng quy định.

Công tác khen thưởng theo các quy định 
của Nhà nước và của Công ty ban hành 
được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng 
quy định, tạo được niềm hứng khởi cho 
cán bộ/nhân viên trong các hoạt động 
SXKD. 

Công ty tổ chức tốt cuộc sống, cải thiện 
điều kiện làm việc, khám sức khỏe định 
kỳ, tổ chức đi tham quan, nghỉ mát, giao 
lưu các hoạt động thể thao, văn nghệ do 
Tổng công ty HUD và HUD1 tổ chức. Tổ 
chức các ngày tết của thiếu nhi cho con 
của CBNV ngày 1/6, ngày tết trung thu, 
Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10… 

CHI	TRẢ	THÙ	LAO,	CHI	PHÍ	HOẠT	
ĐỘNG	 VÀ	 CÁC	 LỢI	 ÍCH	 KHÁC	
CỦA	 HĐQT	 VÀ	 TỪNG	 THÀNH	
VIÊN	HĐQT	TRONG	NĂM	2020

Chi trả thù lao: Thực hiện chi trả 268,8 
triệu đồng cho các thành viên HĐQT, 
BKS không chuyên trách theo nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020. 

Chi phí hoạt động: được Công ty chi và 
hạch toán theo các chi phí hoạt động 
thường xuyên của Công ty.
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Kết	quả	phân	chia	lợi	nhuận	năm	2020 Nhiệm	vụ	cụ	thể	năm	2021
TT Chỉ tiêu Giá trị (Đồng) 

1 Lợi nhuận năm 2020 8.173.050.532 

2 Lợi nhuận sau thuế 4.906.288.428 

3 Phân phối lợi nhuận năm 2020 4.500.000.000 

 Dự kiến chi trả cố tức 4,5% 4.500.000.000 

 Trích lập quỹ khen thưởng 106.288.428 

 Trích lập quỹ phúc lợi 300.000.000 

 Trích lập quỹ ban điều hành 0 

4 Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2020 0 

 
  

KẾ	HOẠCH,	ĐỊNH	HƯỚNG	CỦA	HĐQT

Kế	hoạch	nhiệm	vụ	quản	lý	giám	sát

- Bám sát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông năm 2021; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành 
trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác báo cáo giữa Giám đốc, giữa các phòng, 
ban chức năng với Hội đồng quản trị kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để thực 
hiện tốt việc quản lý điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị.

Tình hình dịch COVID 19 ảnh hưởng trực 
tiếp cũng như gián tiếp rất lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Lĩnh vực đầu tư dự án có thể bị chậm trễ 
kéo dài, lĩnh vực thi công xây lắp bị chậm 
vốn, tiến độ thi công chậm sẽ ảnh hưởng 
đến hiệu quả của công trình.

Để vượt qua khó khăn trên, Công ty cần 
nỗ lực phát huy năng lực sẵn có của cả 
2 lĩnh vực Đầu tư và Xây lắp, đồng thời 
cải tiến nâng cao năng lực đấu thầu xây 
lắp để tìm kiếm công việc, áp dụng công 
nghệ trong quản trị doanh nghiệp để 
công tác quản trị ngày càng hiệu quả.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển dự án 
mới phù hợp với năng lực tài chính của 
Công ty.

- Dự án 176 Định Công: Hoàn thành công 
tác làm sổ đỏ cho toàn bộ cư dân tại dự 
án. 

- Dự án Khu đô thị mới Liên Bão, Bắc 
Ninh: Khảo sát, đánh giá tình hình thị 
trường bất động sản, khả năng triển khai 
đầu tư và kinh doanh tại Dự án Khu đô 
thị mới Liên Bão, Bắc Ninh. 

- Dự án Chánh Mỹ - Bình Dương: Nghiên 
cứu thị trường tìm cơ hội tái đầu tư.

- Tiếp cận và nghiên cứu để chuẩn bị 
đầu tư như: dự án Khu đô thị Sông Dinh 
(Quảng Bình); Dự án Nhà ở chiến sỹ học 
viện Biên phòng Sơn Tây (Hà Nội).

- Nâng cao năng lực xây lắp, tăng cường 
chất lượng đấu thầu; chủ động tìm kiếm 

và mở rộng thị trường xây lắp, duy trì cơ 
cấu hợp lý giữa tỷ trọng đầu tư và xây 
lắp đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả 
mô hình tự thực hiện thi công các dự án 
Công ty làm chủ đầu tư và mô hình trực 
tiếp quản lý thi công các gói thầu. Hướng 
đến mô hình tổng thầu, mô hình liên 
danh, liên kết, hợp tác đầu tư phân phối 
sản phẩm. Tiếp tục tập trung giải quyết 
xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ và 
quyết liệt thu hồi công nợ. 

- Tăng cường công tác đào tạo đối với 
lao động quản lý, chú trọng cập nhật kiến 
thức mới về kinh tế, kỹ thuật và năng lực 
quản trị; Đối với lao động chuyên môn 
nghiệp vụ thì tập trung đào tạo và đào 
tạo lại trình độ chuyên môn, kỹ thuật 
phù hợp với thực tế công việc; bổ sung 
các chứng chỉ về hành nghề giám sát thi 
công xây dựng, chứng chỉ hành nghề An 
toàn lao động, chứng chỉ hành nghề thiết 
kế, chứng chỉ quản lý dự án...nhằm bổ 
sung nâng cao hồ sơ năng lực của Công 
ty trong công tác đấu thầu.

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa 
học, công nghệ mới, áp dụng các giải 
pháp tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản 
phẩm, nâng cao hiệu quả đối với các 
công trình, dự án do Công ty thực hiện, 
đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

- Tăng cường các biện pháp trong quản 
lý vốn và tài sản, phân bổ nguồn lực tài 
chính cho các dự án có hiệu quả, khả 
năng thu hồi vốn nhanh, từng bước gia 
tăng tích lũy nguồn vốn chủ sở hữu làm 
nền tảng cho công tác phát triển, đầu tư 
các dự án mới.

TT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 

1 Đầu tư 100 tỷ đồng 

2 Tổng GTSXKD 500 tỷ đồng 

3 Doanh Thu 380 tỷ đồng 

4 Lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng 

5 Nộp ngân sách Nhà nước 7 tỷ đồng 

6 Cổ tức dự kiến 4,5%/năm 

 
  



05 QUẢN	TRỊ	CÔNG	TY

Hội	đồng	quản	trị

Ban	Kiểm	soát

Giao	dịch	và	thù	lao	của	HĐQT,	BKS	và	BGĐ

Tăng	cường	quản	trị	công	ty
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HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ Các	nghị	quyết	Hội	đồng	quản	trị

Thành	viên		Hội	đồng	quản	trị

Đánh	giá	hoạt	động	của	Hội	đồng	quản	trị	

STT Họ và Tên Chức vụ 
Số CP sở hữu 

(CP phổ thông) 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

1 Dương Tất Khiêm CT HĐQT 59.881 0,5988% 

2 Nguyễn Việt Phương Thành viên HĐQT 30.113 0,3011% 

3 Nguyễn Thị Thơm Thành viên HĐQT 104 0,00% 

4 Lương Công Tú Thành viên HĐQT 6.441 0,064% 

5 Nguyễn Mạnh Toàn Thành viên HĐQT 1.000 0,01% 

 
  

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên HĐQT 

Số buổi 
họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 
không tham 

dự 

1 Dương Tất Khiêm 
CT 

HĐQT 
 6 100%  

2 Nguyễn Việt Phương TVHĐQT  6 100%  

3 Lê Thanh Hải TVHĐQT  4 100% 
Miễn nhiệm 

30/06 

4 Nguyễn Thị Thơm TVHĐQT  6 100%  

5 Lương Công Tú TVHĐQT  6 100%  

6 Nguyễn Mạnh Toàn TVHĐQT 30/06/2020 2 100% 
Bầu bổ sung 

03/06 

 
  

TT Số hiệu văn bản Nội dung văn bản 

1 
Quyết định số 330/QĐ-HĐQT ngày 
04/02/2020 

Quyết định thành lập HĐTĐKT 

2 
Nghị quyết số 332/NQ-HĐQT ngày 
10/02/2020 

Nghị quyết quý 1/2020 

3 
Quyết định số 334/QĐ-HĐQT ngày 
14/02/2020 

Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua 
và KT CN và TT có thành tích năm2019 

4 
Quyết định số 336/QĐ-HĐQT ngày 
09/03/2020 

QĐ thành lập BCB đại hội CĐ năm 2020 

5 
Nghị quyết số 338/NQ-HĐQT ngày 
09/03/2020 

Nghị quyết triệu tập ĐH ĐCĐTN năm 2020 

6 
Nghị quyết số 345/NQ-HĐQT ngày 
09/03/2020 

Nghị quyết triệu tập ĐH ĐCĐTN năm 2020 
(lần 2) 

7 
Quyết định số 348/QĐ-HĐQT ngày 
06/05/2020 

QĐ thành lập BCĐ lễ kỷ niệm 30 năm ngày 
truyền thống công ty CPĐT và XDHUD1 

8 
Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 
22/05/2020 

Nghị quyết triệu tập ĐH ĐCĐTN năm 2020 
(lần 3) 

9 
Quyết định số 351/QĐ-HĐQT ngày 
25/05/2020 

QĐ chi thưởng cho các cháu TNNĐ là con 
CBCNV nhân ngày 01/06/2020 

10 
Quyết định số 352/QĐ-HĐQT ngày 
25/05/2020 

QĐ tríchc quỹ phúc lợi hỗ trợ CBCNV gặp 
hoàn cảnh khó khăn do bị bệnh nặng phài 
điều trị dài ngày 

11 
Nghị quyết số 352A/NQ-HĐQT 
ngày 28/05/2020 

Nghị quyết quý 2/2020 

12 
Nghị quyết số 355/NQ-HĐQT ngày 
16/06/2020 

NQ v/v bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-
2020 
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13 Nghị quyết số 370/NQ-HĐQT  NQ ĐHĐ CĐ 2020 

14 
Quyết định số 373/QĐ-HĐQT ngày 
09/07/2020 

QĐ thành lập ban thu hồi vốn XL 

15 
Quyết định số 376/QĐ-HĐQT ngày 
28/07/2020 

QĐ chi thưởng có các cháu có thành tích 
năm học 2019-2020 

16 
Nghị quyết số 377/NQ-HĐQT ngày 
06/08/2020 

Nghị quyết HĐQT quý 3/2020 

17 
Quyết định số 378/QĐ-HĐQT ngày 
12/08/2020 

QĐ chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 

18 
Quyết định số 383/QĐ-HĐQT ngày 
10/09/2020 

QĐ vv trích quỹ phúc lợi tổ chức nghỉ mát 
cho CNCNV 2020 

19 
Quyết định số 386/QĐ-HĐQT ngày 
14/09/2020 

QĐ cử NĐ DPV của cty tại HUD1 

20 
Quyết định số 387/QĐ-HĐQT ngày 
18/09/2020 

QĐ chi tặng quà cho các cháu TNNĐ con 
CBCNV nhân ngày tết Trung thu 2020 

21 
Quyết định số 388/QĐ-HĐQT ngày 
29/09/2020 

QĐ chi quà tặng 

22 
Quyết định số 391/QĐ-HĐQT ngày 
08/10/2020 

QĐ chi ủng hộ đồng bào miền Trung 

23 Nghị quyết số 392/NQ-HĐQT  Nghị quyết HĐQT quý 4/2020 

24 
Quyết định số 396/QĐ-HĐQT ngày 
11/11/2020 

QĐ trích quỹ phúc lợi thưởng nữ CBCNV 
công ty nhân ngày 20/10/2020 

25 
Quyết định số 401/QĐ-HĐQT ngày 
17/12/2020 

QĐ vv tặng quà cho CBCNV đã qua quân 
ngũ nhân ngày 22/12/2020 

26 
Quyết định số 403/QĐ-HĐQT ngày 
30/12/2020 

QĐ vv trả cổ tức năm 2019 

BAN	KIỂM	SOÁT

Đánh	giá	hoạt	động	của	Ban	kiểm	soát

Thành	viên	Ban	kiểm	soát

STT Họ và Tên Chức vụ 
Số CP sở hữu 

(CP phổ thông) 
Tỷ lệ sở hữu (%) 

1 Bùi Thái Khanh Trưởng BKS 0 0% 

2 Nguyễn Hồng Sơn TV BKS 0 0% 

3 Lê Phương Anh TV BKS 8.000 0,08% 

 
  

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp 
Tỷ lệ tham dự 

cuộc họp 
Tỷ lệ biểu quyết 

(%) 

1 Bùi Thái Khanh Trưởng BKS 4 100% 100% 

2 Nguyễn Hồng Sơn TV BKS 4 100% 100% 

3 Lê Phương Anh TV BKS 4 100% 100% 

Hoạt động giám sát của Ban kiêm soát đổi với Hội đồng quản tri, Ban Giám đốc điều hành và 
cổ đông:
• Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều 
hành.
• Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điêu hành hoạt động kinh do-
anh, trong ghi chép số sách kể toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị 
quyết, Quyết dịnh của HĐQT;
• Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tải chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công 
ty.
• Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn 
vị trực thuộc của Công ty.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 
các cán bộ quản lý khác:
• Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban Giám đốc điều hành của Công ty.
• Tham mưu tư vấn Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành 
mới đầy đủ, các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của HUD1, chú trọng nâng 
cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành.
• Tham gia ý kiến với Hội Đồng Quản trị trong các vấn để; tổng kết hoạt động và xây dựng kế 
hoạch, chỉ định Công ty kiễm toán để kiểm toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh 
doanh của Công ty như đã công bố.
- Hoạt động khác của BKS:
• Họp BKS định kỳ hàng quý (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ 
kết công tác của quý và đề ra kế hoạch công tác của quý tiếp theo.
• Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiêm vụ của BKS quy định tại điều lệ của Công 
ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, đề nghị của Giám đốc công ty.
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GIAO	DỊCH	VÀ	THU	LAO	CỦA	HĐQT,	BKS	VÀ	BGĐ TĂNG	CƯỜNG	QUẢN	TRỊ	CÔNG	TY

Tổng	mức	thù	lao	của	HĐQT	và	BKS: 268.800.000 đ

Giao	dịch	cổ	phiếu	của	NNB	và	NLQ	đến	NNB: Không có

Giao	dịch,	hợp	đồng	của	công	ty	với	người	có	liên	quan	của	công	ty:
 

TT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Mối quan hệ 
liên quan 

với công ty 

Số Giấy 
NSH*, Ngày 
cấp nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết/Quyết 
định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành) 

Giá 
trị 

giao 
dịch 

Ghi 
chú 

1 

Tổng công 
ty Đầu tư 
phát triển 
nhà và đô 
thị 

Công ty mẹ 

MSDN 
0100106144 
cấp ngày 
19/4/2018 tại 
TP. Hà Nội 

Tầng 28, 29, 30. 
31, 32 Toà nhà 
Văn phòng 
thương mại 
HUDTOWER số 
37 đường Lê 
Văn Lương, 
phường Nhân 
Chính, quận 
Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội 

Năm 2020 
Nghị quyết số 370/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 
30/06/3030 

6.421.
190.0

90 

Giao 
dịch 
bán 
hàng 

2 

Công ty cổ 
phần xây 
dựng 
HUD101 

Công ty con 

ĐKKD số 
0102243403 
cấp ngày 18 
tháng 4 năm 
2019 (thay 
đổi lần 8) 

Phòng 404 Toà 
B1 dự án Sky 
Central số 176 
Phố Định Công, 
Hoàng Mai, Hà 
Nội 

Năm 2020 
Nghị quyết số 370/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 
30/06/3030 

2.048.
316.6

33 

Giao 
dịch 
mua 
hàng 

Tuân	thủ	quy	định	về	quản	trị	công	ty

Đào	tạo	về	quản	trị	công	ty

Năm 2020, Công ty tiếp tục tuân thủ tốt các quy định hiện hành về quản trị công 
ty đối với công ty niêm yết. Bao gồm: 

- Công bố thông tin: Năm 2020, Công ty thực hiện tương đối tốt các quy định về 
công bố thông tin, đảm bảo công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời tới UBCK Nhà 
nước, Sở GDCK TP. HCM cũng như trên website Công ty. 
- Nâng cao chất lượng Báo cáo thường niên cả về mặt nội dung cũng như hình 
thức bảo cáo nhằm truyền tải tốt hơn thông tin đến các cổ đông cũng như cộng 
đồng nhà đầu tư. 
- Xây dựng điều lệ, Quy chế quản trị bán sát theo Luật Doanh Nghiệp 2020 và 
Nghị định 116
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 
Công ty được tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty

Trong năm 2020 chưa tổ chức khoá đào tạo



06
PHÁT	TRIỂN	BỀN	VỮNG

Tuân	thủ	pháp	luật	về	bảo	vệ	môi	trường

Chinh	sách	đối	với	người	lao	động
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- Bảo vệ môi trường đang là một xu thế giúp cho các doanh nghiệp duy trì phát 
triển bền vững. Nắm bắt được xu thế đó, những năm qua, Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Xây dựng HUD1 còn luôn chú trọng và đề cao công tác bảo vệ môi trường. 

- Công ty không những tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động mà 
còn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường như tuyên truyền các hoạt động 
bảo vệ môi trường cho người lao động; nghiên cứu các sản phẩm thay thế giúp 
bảo vệ môi trường,.. 

- Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường trong công ty, Công ty còn rất 
chú trọng đến việc bảo vệ môi trường tại khu vực thi công. Bên cạnh đó, Công ty 
còn quan tâm đến việc đào tạo và tổ chức các hoạt động về vấn đề bảo vệ môi 
trường nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV như yêu cầu mọi CBCNV vệ sinh 
vị trí làm việc của mình trước khi bắt đầu và kết thúc ca làm việc; trồng thêm cây 
xanh xung quanh Công ty…

Chính	sách	lương	thưởng,	nhân	sự:	

Công ty xây dựng chính sách lương theo cơ sở thang bảng lương quy định của 
Nhà nước. Trả lương theo hệ số năng suất của từng cá nhân và dựa trên hiệu 
quả kinh doanh của Công ty. Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động, 
đảm bảo các chính sách cơ bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức 
khỏe, có chính sách khen thưởng, động viên khích lệ người lao động nâng cao 
năng suất lao động. Có chính sách thưởng hàng kỳ, cũng như thưởng đột xuất 
cho cá nhân và tập thể căn cứ vào thành tích mà cá nhân hoặc tập thể đã đạt 
được. 

Chính	sách	đào	tạo	

Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Bộ 
máy nhân sự ở văn phòng công ty được nâng cấp, giảm số lượng, nâng cao chất 
lượng. Với lực lượng lao động tham gia sản xuất trực tiếp, Công ty tiến hành thu 
giảm đồng thời nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành. 
Công ty thực hiện nhiều đợt tuyển dụng lao động có năng lực và tâm huyết, cũng 
như tái đào tạo lực lượng lao động hiện tại. 
Một số chính sách khác Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người 
lao động theo Luật lao động, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể. Công 
ty quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện lao động cho cán bộ công nhân 
viên. Quan tâm đến cán bộ nhân viên trong các ngày lễ tết; tổ chức cho cán bộ 
công nhân viên đi du lịch, nghỉ mát hàng năm...

CHÍNH	SÁCH	ĐỐI	VỚI	NGƯỜI	LAO	ĐỘNG	 TUÂN	THỦ	PHÁP	LUẬT	VỀ	BẢO	VỆ	MÔI	TRƯỜNG	












































