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DESCON 

Phần 1: THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

  nh  h   Q        n   

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm, tình hình kinh tế Việt 

Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, nền 

kinh tế Việt Nam phải đối mặt với tình hình khủng hoảng kinh tế, giá cả biến 

động, lãi suất ngân hàng tăng cao, hoạt động đầu tư bất động sản bị đình trệ, 

đóng băng…. đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của hầu hết các 

doanh nghiệp trong cả nước nói chung và của Công ty nói riêng. Mặt khác, 

trong thời gian ngắn, mọi người chưa kịp thích nghi với sự thay đổi cơ chế 

điều hành mới, năng động thay cho cơ chế quản lý quan liêu, trì trệ và tình 

hình tài chính thiếu công khai, minh bạch từ những năm trước vốn đã tác 

động không tốt đến hoạt động kinh doanh và hợp tác đầu tư của Công ty 

trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011 vừa qua.  

Trong bối cảnh nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty đã luôn cố gắng và kiên định 

để từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tồn tại của Công ty, chủ 

trương chưa mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của Công ty và tạm  thời 

chưa mở rộng các công trình dự án đầu tư , nhằm chấm dứt tình trạng “càng 

làm càng lỗ”  và sẽ phát sinh các khoản nợ mới, được xem như giải pháp tạm 

thời nhằm ổn định tình hình Công ty. Đồng thời, Hội Đồng Quản Trị đã 

không ngừng nỗ lực để làm rõ tất cả các số liệu của Báo cáo tài chính và các 

Dự án đầu tư của Công ty, với mục  đích là để kỳ Đại hội này Quý cổ đông có 

thể thấy được bức tranh toàn cảnh, nhận được các con số trung thực về tình 

hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội Đồng Quản Trị và 

Ban  điều hành sẽ  xây dựng chiến lược và lập kế hoạch cụ thể để ổn định, mở 

rộng và phát triển Công ty cho những năm tới.  

Vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty, chúng tôi mong muốn sẽ 

tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của Quý cổ đông, và đánh giá cao các 

ý kiến góp ý có tính xây dựng của  u  cổ đông trong Kỳ đại hội này, cũng 

như trong thời gian tới. Hội đồng quản trị, Ban điều hành c ng tập thể cán bộ 

công nhân viên cam kết nỗ lực hết sức mình để vượt qua mọi trở ngại, phát 

huy tiềm lực thực sự, sẵn có, nhằm gia tăng giá trị cho Quý cổ đông và Công 

ty.  

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, kính chúc Quý vị cổ 

đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Trân trọng. 

Nghiêm Bách Hương 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2011 
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DESCON 

Phần 2: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

Công ty Cổ phần Xây 

dựng Công nghiệp – DESCON 

là Nhà thầu chuyên nghiệp Việt 

Nam hoạt động trên lĩnh vực 

xây lắp các công trình công 

nghiệp và dân dụng, hệ thống 

cơ-điện-lạnh, Nhà đầu tư và 

kinh doanh địa ốc.  

 

DESCON cũng hoạt động 

trên các lĩnh vực tư vấn thiết kế, 

quản l  dự án, xây dựng khu đô 

thị và khu công nghiệp, hoạt 

động thương mại và dịch vụ. 

      Hình ảnh Công trình nhà máy Supor 

 

DESCON là Nhà thầu xây dựng Việt Nam đầu tiên xây dựng và áp 

dụng hệ thống quản l  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 

 

Hình ảnh công trình nhà máy Stada 

Bảo vệ an toàn 

cho người, thiết bị thi 

công, tài sản của Nhà 

đầu tư và thực hiện 

bảo vệ môi trường 

trên các công trình 

xây dựng là chính 

sách ưu tiên hàng đầu 

của DESCON. 

 

Xây dựng công 

trình bền vững, có 

chất lượng và giá cả 

ph  hợp với ngân 

sách nhà đầu tư, bàn 

giao công trình đúng 

tiến độ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, bảo hành công 

trình chu đáo, thỏa mãn các yêu cầu của Nhà đầu tư … là chính sách nhất 

quán của DESCON, hướng tới làm thỏa mãn khách hàng, làm hài lòng Nhà 

đầu tư. Khẩu hiệu của DESCON là “Tấ   ả  ể khá h hàn  hài lòn ”.
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

1976 
Khởi đầu là Phân viện Thiết kế miền Nam thuộc Viện Thiết kế 

Bộ Công nghiệp nhẹ. 

1989 
Thành lập Công ty Thiết kế và Xây dựng Công nghiệp nhẹ số 

2 với tên giao dịch DESCON. 

2000 
Được 2 tổ chức quốc tế  MS và JAS-ANZ đánh giá và cấp 

chứng chỉ ISO 9001:1994. 

2002 

Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ra 

quyết định số 169/ Đ-TTg chuyển đổi Công ty Xây dựng 

CNn số 2 – DESCON thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công 

nghiệp (DESCON) 

2004 
Tổ chức quốc tế  MS và JAS-ANZ đánh giá và cấp chứng chỉ 

ISO 9001:2000. 

2005 

Xây dựng và hoàn chỉnh mạng thông tin nội bộ trên toàn 

Công ty và các công trường, giúp công tác quản l  hiệu quả 

cao, mang tính tiên phong, hướng đến văn phòng – công 

trường điện tử. 

2007 

Công ty DESCON tham gia TTCK tại Sở GDCK TP.HCM với 

mã cổ phiếu là DCC. 

DESCON là thành viên CLB 500 doanh nghiệp tư nhân lớn 

nhất Việt Nam do báo Vietnamnet bình chọn. 

2008 

DESCON được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Cúp 

vàng ISO 2008, Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam kết hợp với Hãng tin quốc tế D&B xếp hạng 

tín dụng doanh nghiệp loại AAA, được trao giải thưởng Cúp 

vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “CTCP hàng đầu 

Việt nam” do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam, 

Tạp chí chứng khoán Việt nam kết hợp với một số cơ quan 

chức năng tổ chức bình chọn. 

 



 

  

 

Phần 3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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Phần 4: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN  IỂM SOÁT 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

Bà Nghiêm Bách Hương  

Chủ Tịch HĐ T  

     

 

Ông Trịnh Thanh 

Huy  

Thành viên HĐ T 

 

Ông Thân Xuân 

Thịnh 

Thành viên HĐ T 

 

Ông Nguyễn Cửu 

Long 

Thành viên HĐ T 

 

Ông Vũ Huy Hoàng  

Thành viên HĐ T 

  

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Ông Triệu Văn Lâm  

Kiểm Soát Viên 

 

Bà Hoàng Phương Dung 

Trưởng Ban 

 

Ông Nguyễn Phan Vỹ  

Kiểm Soát Viên 
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Phần 5: CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

 

Cơ cấu cổ đông đến ngày 08/08/2011: 

 

 Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 

o Tổng số cổ phiếu phát hành:  10,300,000 CP 

o Tổng số cổ phiếu niêm yết:   10,300,000 CP 

o Cổ phần phổ thông:    10,300,000 CP 

 Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ:    Không 

 Cổ tức năm 2010:        Không 
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Phần 6: CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU DESCON THAM GIA THI CÔNG NĂM 2010 

   

STT Chủ  ầ      
Tên công trình 

(Hạn  mụ    n   rình) 

Giá  rị 

 ( riệ  

 ồn ) 

1 
Cty Cơ Nhiệt Lạnh Bách 

Khoa 

Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng hệ 

thống nước thải NM 2500m3/ngày đêm 

thuộc dự án Bia Sài Gòn  uảng Ngãi 

11,550 

2 
Cty TNHH TM DV Sài 

Gòn Đông Hà 

Hạng mục móng-khung bê tông cốt thép 

siêu thị Coopmart Đông Hà 
12,214 

Hạng mục hoàn thiện, điện, PCCC 9,848 

3 Cty TNHH APM VN 
Nhà xưởng sản xuất ghế ôtô, bộ giảm 

chấn, máy lạnh và bộ tản nhiệt 
7,953 

4 Khách Sạn Đồng Khánh Thay nền gạch - kS Đồng Khánh 720 

5 
Ngân hàng TM CP Miền 

Tây 
Sửa chữa cao ốc văn phòng 36 

6 
Cty TNHH Metro Cash 

& Carry VN 

Metro Long Xuyên 
19,855 

1,907 

Metro  uy Nhơn 
19,404 

2,134 

7 
Cty CP Dịch Vụ Phú 

Nhuận (Maseco) 

Cao ốc văn phòng Maseco 45,662 

Nhà máy Hiệp Phước 1 26,716 

8 
Cty TNHH Phonak 

Operation VN 
Nhà máy Phonak 24,000 

9 Cty TNHH New Toyo Nhà văn phòng điều hành & phân xưởng 18,323 

10 
Cty TNHH KM Phương 

Nam 

Nhà xưởng chính - Nhà máy chế biến thức 

ăn 
45,967 

11 
Cty CP Xuất Nhập Khẩu 

Khánh Hội 
Cao ốc KHAHOMEX – SAVICO 43,040 

12 
Cty TNHH SX Thun & 

NL May Premier 
Nhà máy Premeir 28,067 

13 
Cty TNHH DV HH Tân 

Sơn Nhất 
Nhà kho Tân Sơn Nhất 65,389 

14 
Cty TNHH Sato Sangyo 

VN 
Nhà máy Santo 14,800 
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15 Bunge Việt Nam Nhà máy Bunge 3,982 

16 
Công ty Cổ Phần Sài 

Gòn V.E.T 
Nhà máy sản xuất thuốc thú y-thủy sản 14,026 

17 
Công ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Te Nam Y Dược 

Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tiêm 

bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn GMP-

EU, gói thầu số 1c: hạng mục xây lắp 

16,500 

18 
Ngân hàng TNHH 

Indovina 

Xây dựng phần móng, phần thân và hoàn 

thiện – IVB 
36,824 

19 Khách Sạn Continental 
Cải tạo 6 phòng Toilet Khách sạn 

Continental 
953 

  TỔNG CỘNG 489,370 

 

 

Cơ  ấu sản phẩm của hợp  ồng ký kết: 

    

Theo   nh  hấ    n   rình 

Năm 2009 

(Triệu đồng) 

Năm 2010 

(Triệu đồng) 

2010 so với 

2009 

Công trình xây lắp công nghiệp          100,322   277,274  276.4% 

Công trình xây lắp dân dụng          123,050           65,363  53.1% 

Công trình xây lắp nhà cao tầng          130,827         127,234  97.3% 

Cộn           354,199         469,871    
 

    

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Công trình xây lắp 

công nghiệp

Công trình xây lắp 

dân dụng

Công trình xây lắp 

nhà cao tầng

Năm 2009 (Tr. đồng)

Năm 2010 (Tr. đồng)
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Tỷ trọng từng loại hình công trình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo n  ồn vốn  ầ     

Năm 2009 

(Tr. đồng) 

Năm 2010 

(Tr. đồng) 

2010 so 

với 2009 

Công trình có vốn đầu tư nước ngoài 69,276        178,202  257.2% 

Công trình có vốn của tư nhân trong nước 244,519  291,669  119.3% 

Công trình có vốn ngân sách cấp 40,403  
 

0.0% 

Cộn  354,198  469,871    

 

CÁC DỰ ÁN CÔNG TY DỰ KIẾN THI CÔNG NĂM 2011 VÀ NĂM 2012 

 

STT Chủ  ầ      Tên công trình 
Thời  i n hoàn 

thành thi công 

Giá  rị CT 

(Tr.  ồn ) 

1 
CTY CP LOGISTIC 

VINAFCO 
Kho Đà Nẵng 14000m2 Tháng 01/2012 30,000 

2 CTY CP TRI VIỆT 
Dự án Hội An (Giai 

đoạn 1) 
Tháng 06/2013 200,000 

3 CTY CP HB 
Nhà máy Gia công Đá 

Marble- Hưng yên 
Tháng 06//2012 35,000 
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Phần 7: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 (từ 28/5/2010 đến 30/8/2011) 

 

Kính thưa Đại Hội, 

 

Trong thời gian vừa qua, HĐ Tđã thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo Ban điều hành trong 

các hoạt động của Công ty và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

 

I. Cơ  ấu t  chức và hoạ   ộng củ  HĐQT: 

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 được tổ chức ngày 28/05/2010 và cho đến ngày 

25/10/2010, cơ cấu tổ chức của HĐ T và Ban điều hành Descon như sau: 

 

STT Họ  ên Chứ  d nh 

1.  Ông Nguyễn Xuân Bảng Chủ tịch HĐ T- ĐD pháp luật  

2.  Ông Vũ Huy Hoàng Thành viên – Tổng Giám Đốc 

3.       Ông Nguyễn Văn Thương Thành viên  

4.  Ông Trịnh Thanh Huy Thành viên 

5.  Bà Nghiêm Bách Hương Thành viên 

 

Trong khoảng thời gian này, HĐ T đã tiến hành triệu tập 04 lần và tổ chức 03 phiên họp 

nhằm giải quyết các vấn đề sau: 

 

- Chia cổ tức bổ sung của năm 2009; quyết định giao cho Trung tâm BĐS xem xét 

để bán dự án New City tại Ô Môn – Cần Thơ nhằm thu hồi vốn; nghiên cứu 

phương án duy trì và hoàn tất thủ tục cho Dự án Đà Lạt; Hủy bỏ việc thành lập 

liên doanh với Công ty Long Giang; Làm rõ các vấn đề về thẩm quyền ký thỏa 

thuận hợp tác với CATACO; thông qua chủ trương lập phương án giải thể Liên 

doanh PumYang – Descon; 

- Thay đổi một số chức danh quản lý trong Công ty. 

 

Tại cuộc họp HĐ T ngày 25/10/2010 đã thống nhất lại các chức danh trong HĐ T Công ty 

như sau: 

 

STT Họ  ên Chứ  d nh 

1.  Bà Nghiêm Bách Hương Chủ tịch HĐ T – Đại diện pháp luật 

2.  Ông Vũ Huy Hoàng  Thành viên – Tổng Giám Đốc 

3.  Ông Trịnh Thanh Huy  Thành viên 

4.  Ông Nguyễn Xuân Bảng Thành  viên 

5.  Ông Nguyễn Văn Thương Thành viên 
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Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 15 tháng 12 năm 2010, ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 

bổ sung và thay thế 02 thành viên HĐ T Công ty, như sau: 

 

STT Họ  ên Chứ  d nh 

1.  Bà Nghiêm Bách Hương Chủ tịch HĐ T  – Đại diện pháp luật  

2.  Ông Vũ Huy Hoàng  Thành viên – Tổng Giám Đốc 

3.  Ông Trịnh Thanh Huy  Thành  viên 

4.  Ông Thân Xuân Thịnh  Thành  viên  

5.  Ông Nguyễn Cửu Long Thành  viên  

 

Từ thời điểm 15/12/2010 đến nay, HĐ T đã tiến hành triệu tập và tổ chức 12 phiên họp với 

các nội dung tóm tắt như sau: 

- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2010 và gia hạn thời hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2011; 

- Tìm kiếm phương án đầu tư hiệu quả cho Dự án Đà Lạt; 

- Xem xét để nắm hiện trạng thực tế và định hướng phương án xử lý các vấn đề 

pháp lý liên quan của Dự án: Nhơn Trạch, Cần Thơ, Tân Phú, Bình Dương; 

- Làm việc với Công ty phát triển nhà Bình Thạnh và Giấy Tân Mai để đưa ra 

hướng xử lý công nợ các bên liên quan để hoàn thành thủ tục pháp lý GCN 

quyền sở hữu nhà ở cho người dân; xử lý số tiền chênh lệch do bán đất ở Bình 

Dương;  

- Rà soát và hoàn tất thủ tục pháp l  đối với các nhân sự chủ chốt đã không còn 

làm việc tại Công ty từ những năm trước và xem xét bổ sung thay thế đại diện 

của Descon tại Công ty liên doanh PumYang – Descon; 

- Thông qua việc thành lập một Công ty con với vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng 

(trong đó Descon góp 80%) nhằm phát triển sản phẩm mới là các công trình xây 

dựng dân dụng; 

- Thống nhất việc thay đổi hệ thống nhận diện của Descon; 

- Cùng với đơn vị kiểm toán xem xét để thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 

2010 và hiện trạng pháp lý của bất động sản đầu tư của Công ty; 

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp l  và thống nhất cơ chế quản lý hoạt động của các 

xí nghiệp trực thuộc Công ty. 

 

II. Kết quả thực hiện và một số vấn  ề tồn  ọng: 

1. Kết quả thực hiện:  

1.1 Hoàn  hành Báo  áo  ài  h nh năm 2010  ủa Công ty: 

Trong thời gian rất ngắn từ tháng 4/2011 đến 10/8/2011, HĐ T c ng với Ban điều hành đã 

nỗ lực làm minh bạch các số liệu trên báo cáo tài chính, qua đó nhận thấy hoạt động kinh 

doanh trong những năm vừa qua thực tế không có lãi mà lỗ khoảng 28 tỷ đồng, trong đó: 

- Số liệu thể hiện trong BCTC 2010: lỗ khoảng 18 tỷ đồng. 

- Chuyển tiếp kết quả 6 tháng đầu năm 2011: lỗ khoảng 10 tỷ đồng. 

Đồng thời, HĐ T và Ban điều hành đã tập trung nhiều thời gian để làm rõ các vấn đề 

pháp lý các Dự án đầu tư và nhận thấy về giá trị đầu tư bất động sản, giá trị đầu tư chứng 

khoán cũng ẩn chứa nhiều rủi ro vì chưa xác định được. 
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1.2 Thực trạng bấ   ộng sản  ầu     

a. Về giá trị  ầ      ất tại Cần Thơ :  

Công ty nhận chuyển nhượng  SDĐ 9.319 m2 để làm Dự Án nhà ở với giá trị khoảng 

15,4 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng khoảng 9,3 tỷ đồng, đã xây dựng 10 căn nhà 

nhưng chỉ hoàn thiện được 01 căn, hiện toàn bộ diện tích đất chưa có  đầy đủ giấy tờ 

pháp lý chủ quyền thuộc Descon, Dự án cũng chưa được cơ quan chức năng phê duyệt 

quy hoạch (hiện chưa có hạ tầng giao thông, điện, nước) nên 10 căn phân lô cũng chưa 

có cơ sở pháp l  để bán cho dân. Tháng 07/2010 Công ty đã k  hợp đồng với Cty TNHH 

Thẩm Định Giá Hoàng Quân thẩm định trị giá toàn bộ diện tích đất và công trình của 

Dự án này,  kết quả thẩm định là 21,867 tỷ đồng.  

 

b. Về giá trị  ầ      ất tại Tân Uyên  Bình D ơn  : 

Công ty nhận chuyển nhượng hai thửa đất tại Tân Uyên, Bình Dương đã có GCN SDĐ 

diện tích 6.399 m2 và 1.825 m2 từ vợ chồng ông Nguyễn Văn Thương (Giám đốc XN1), 

Hợp đồng chuyển nhượng đã qua công chứng từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa 

chuyển sang tên Descon. Hiện Công ty đang quản l  GCN SDĐ đối với thửa diện tích 

6.399 m2. Riêng thửa diện tích 1.825 m2 hiện do XN1 đang nắm giữ GCN SDĐ, ông 

Thương cũng đã có Biên bản xác nhận đây là tài sản của XN1. 

 

c. Quyền sử dụn   ất tại quậnTân Phú : 

Công ty nhận chuyển nhượng với diện tích đất khoảng 430 m2 từ năm 2009 và chia 

thành bốn nền. Năm 2010 HĐ T Descon đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ diện 

tích trên để thu hồi vốn và đến nay chỉ mới chuyển nhượng được hai nền (vị trí tốt nhất 

trong 04 nền). Hai nền còn lại rất khó chuyển nhượng vì không có đường đi vào. 

 

d. Quyền sử dụn   ất tại Nhơn Trạch-Đồng Nai:  

Năm 2006 -2007 Công ty nhận chuyển nhượng  SDĐ với tổng diện tích là 126.660 m2 

(đất không liền thửa). Đến tháng 04/2010, Ban điều hành cũ đã làm thủ tục cho bà 

Nguyễn Thị Bích Liên đứng tên 18.274 m2. Theo quyết định số 3661/ Đ-UBND của 

UBND huyện Nhơn Trạch, ngày 28/09/2010 về việc “Phê duyệt phương án tổng thể về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng Khu dân cư theo 

quy hoạch tại xã Phước An và xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch” thì một phần diện tích 

đất nói trên nằm trong khu vực thu hồi đất để phục vụ dự án. Do đó, Descon không 

thực hiện được việc chuyển tên từ bà Liên trở lại tên Descon như trước. Ngày 

26/05/2011, bà Liên đã có cam kết các quyền sử dụng đất trên thuộc tài sản của Descon 

và việc đứng tên trên giấy chứng nhận là theo yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Bảng 

(nguyên Tổng Giám đốc của Descon). 

 

e. Dự án Preche tại Thảo Điền, Quận 2 

Theo bảng xác nhận công nợ giữa Descon và Công ty liên doanh PumYang – Descon 

(CTLD) đến ngày 31/12/2010 thì CTLD vẫn còn khoản nợ Descon số tiền là: 

75.873.239.708đ (gốc và lãi), khoản công nợ này đã được lũy kế và phát sinh tiếp từ năm 

2007 cho đến nay. Trong đó có khoảng 27,2 tỷ đồng tiền lãi đã được ghi nhận vào kết 

quả kinh doanh từ năm 2007 đến 2010. 
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Từ tháng 02/2011, Công ty TNHH Xây dựng Pumyang và CTLD đã có đơn khiếu nại 

gửi đến các cơ quan chức năng về việc tranh chấp quyền sử dụng đất mà Descon đang 

đứng tên tại khu đất 12.784m2 tại phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh thuộc 

Dự án Khu cao ốc căn hộ (Dự án Preche). Đến ngày 14/07/2011, DESCON có nhận quyết 

định thanh tra số 593/ Đ-TNMT-TTS về việc thanh tra quá trình lập thủ tục xin sử 

dụng đất của Dự án. Trong quá trình làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, 

HĐ T và các bộ phận liên quan gặp nhiều khó khăn do hồ sơ pháp l  trước đây của Dự 

án không được quản lý tập trung, nằm rải rác do nhiều cá nhân quản lý. Tuy nhiên, 

HĐ T đã và đang nỗ lực thu thập hồ sơ để có cơ sở làm việc với cơ quan chức năng 

nhằm chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích của Descon đối với khu đất của Dự án nói 

trên.  

 

2. Một số vấn  ề tồn  ọng  

 

HĐ T nhận thấy rằng kết quả thu được vẫn chưa đáp ứng như kỳ vọng, nhưng một phần 

nào đó cũng cho thấy tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian 

qua. 

 

Trong thời gian tới, HĐ T c ng với Ban điều hành sẽ tiếp tục (i) rà soát và tổ chức lại hoạt 

động của Công ty, (ii) nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tổ hệ thống quản lý, cơ cấu lại 

nhân sự của Công ty, (iii) làm rõ các vấn đề quản lý nội bộ, khắc phục triệt để các sai phạm 

và (iv) phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm tình trạng pháp lý của các 

dự án đầu tư, vì mục tiêu phát triển Công ty bền vững. 

 

TPHCM, ngày 23 tháng 8 năm 2011 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGHIÊM BÁCH HƯƠNG 

CHỦ TỊCH 
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Phần 8: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
 

TỔNG QUAN: 

 

Tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục làm cho nguồn vốn đầu tư vào 

Việt nam giảm mạnh, doanh nghiệp trong nước vẫn khó tiếp cận được với các nguồn vốn 

vay và phải đương đầu với những khó khăn do giá nguyên vật liệu ngày càng tăng, không 

ổn định, lãi suất ngân hàng tăng cao. Tỷ giá hối đoái giữa USD và VNĐ liên tục biến động 

phức tạp với chiều hướng tăng.Tình hình lạm phát ở mức cao khó kiểm soát đã làm tăng 

chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp. Việc cạnh tranh để nhận được công trình giữa các 

doanh nghiệp xây dựng diễn ra rất khốc liệt, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp.  

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2010: 

 

Khởi đầu cho việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010, ngoài những thuận lợi cơ bản 

như thương hiệu Descon vẫn còn ít nhiều thu hút một số khách hàng, quan hệ tín dụng 

khá tốt đối với các ngân hàng, với một số nhà cung cấp và thầu phụ. Kế thừa một số hợp 

đồng đã k  từ cuối năm 2009 chuyển sang đã bảo đảm phần nào việc duy trì hoạt động của 

công ty. 

 

Năm 2010 là một năm Descon đối mặt với nhiều thử thách như: 

 

 Thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng để đấu thầu và thi công các công trình. 

 Một số các xí nghiệp trực thuộc hoạt động không hiệu quả, thu lỗ. 

 Cơ chế quản lý tài chính kế toán thiếu minh bạch, không theo dõi kịp thời tình hình 

các hoạt động của công ty. Chất lượng chuyên môn của bộ phận tài chính kế toán 

còn yếu. 

 Việc các cổ đông mới tham gia công ty , thay vì đây là một yếu tố thuận lợi, là cơ hội 

để cùng chung sức xây dựng công ty nhưng thực tế lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến 

xáo trộn công ty gây thiệt hại vô cùng lớn về tài chính cũng như uy tín của công ty. 

 

Cơ cấu tổ chức công ty được mô tả như sau :  

 

  hối hỗ  rợ: Bao gồm: 

 Phòng Tài chính – Kế toán. 

 Phòng Hành chính – Nhân sự. 

 Phòng pháp chế. 

  hối kỹ  h ậ : Bao gồm  

 Phòng Thiết kế. 

 Phòng  uản l  dự án - Đấu thầu. 

 Phòng thương mại. 

 Ban An toàn lao động.  

  hối  hi   n  : Bao gồm : 

 Các xí nghiệp (XN1, XN C&ME, XN3, XN6, XN7, XN8) 

 Các công ty thành viên khi có nhu cầu phát triển. 
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CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG: 

 

Công ty đặc biệt chú trọng coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, tuyển chọn KS có năng lực , 

tổ chức các lớp huấn luyện định kỳ để nâng cao trình độ kỹ năng cho các giám sát. Thực 

hiện nghiêm túc việc quản l  chất lượng từ khâu đầu như kiểm soát vật tư , quy trình 

thi công theo những tiêu chuẩn đã được ban hành. Giáo dục và động viên từng bước 

xây dựng tính trách nhiệm và nguyên tắc cho các kỹ sư trên công trường.  

 

Đầu tư trang thiết bị an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhằm 

đạt được mục tiêu xây dựng hình ảnh DCC năng động, sáng tạo và hiệu quả. 

 

Cho đến nay kết quả vẫn còn hạn chế , chưa được như mong muốn nhưng công ty vẫn 

kiên quyết và kiên trì trong việc thực hiện. 

 

Công ty cũng đã xây dựng chính sách nhân sự để tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo… bổ 

sung vào các vị trí còn thiếu hiện nay.Kế hoạch ổn định nhân sự sẽ được thực hiện 

trong khoảng thời gian ít nhất là 6 đến 12 tháng tới.  

 

Phòng thương mại sẽ là cầu nối cung cấp vật tư và dịch vụ thiết bị để phục vụ công tác 

thi công nhằm kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, tiết kiệm chi phí và từ đó nậng cao 

chất lượng và hiệu quả. 

 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ: 

 

Trong gần 10 năm qua công ty đã đầu tư vào một số dự án , mua đất đai ở nhiều địa 

phương với mục đích xây dựng Descon thành một công vừa hoạt động xây lắp vừa 

hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên các dự án của công ty như DA 

Preche, DA New City quận Ô môn Cần thơ, Đất Nhơn Trạch, Đất Bình dương, Đất Tân 

Phú, đều chưa mang lại bất kỳ hiệu quả nào, trong khi đó chúng ta lại thiếu quan tâm 

đối với lĩnh vực hoạt động chính và truyền thống là xây dựng. Sau nhiều năm các dự án 

này ít nhiều đều đang có những vướng mắc về  thủ tục trong năm 2011 chúng ta không 

thể gỉải quyết triệt để nhằm thu hồi vốn về cho công ty được. (Xem báo cáo kế hoạch 

năm 2011 sẽ trình bày thêm về các biện pháp xử l ) 

 

Các hoạt động liên doanh liên kết khác như góp vốn vào dự án Phật tích với Công ty 

Anh Trí, hiện cũng bế tắc, cty đã bỏ vào đây 3,3 tỷ đồng từ năm 2003 đến nay chưa thu 

về được tiền gốc, kế hoạch năm 2011 sẽ đề cập tới việc thu hồi số tiền này. 

 

Các công ty liên kết của Descon tại Hà Nội đang hoạt động nhưng chưa góp vốn như 

công ty Descon-Long Giang … sẽ được tiến hành giải thể hoặc rút tên khỏi liên doanh 

tránh có những ảnh hưởng không tốt đối với hoạt động hoặc uy tín của công ty. 

 

Việc đầu tư dàn trải góp vốn nhưng không cử người tham gia kiểm soát đã làm mất 

dần vốn cũng như mất cơ hội của công ty trong mảng hoạt động truyền thống. Hơn 
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nữa việc đầu tư không thu được kết quả còn làm cho hình ảnh công ty ngày càng mờ 

nhạt, sức hấp dẫn của thương hiệu Descon với cổ đông ngày càng giảm sút. 

 

KẾT QUẢ  INH DOANH NĂM 2010: 

 

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Tổng Giám đốc (TGĐ) mới được bầu chọn 

có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh để đạt được mức doanh thu 700 tỷ đồng lợi 

nhuận đạt được là 25 tỷ đồng tuy nhiên như đã trình bày ở trên sự mâu thuẫn trong nội 

bộ HĐ T đã gây ra những xáo trộn nghiêm trọng. Công ty không tận dụng được 

những cơ hội từ các thành viên HĐ T đang là chủ những dự án lớn. Hàng loạt công 

trình đã thỏa thuận ký hợp đồng đều bị hủy. TGĐ bị rút ủy quyền, các tài khoản ngân 

hàng bị phong tỏa không thể giao dịch được, hàng loạt công trình đang thi công đứng 

trước nguy cơ bị dừng, bị phạt hợp đồng do không có nguồn tài chính để thực hiện. 

Trong hoàn cảnh như thế việc không hoàn thành kế hoạch là điều không thể tránh khỏi. 

Tuy nhiên, Công ty đã nhận được sự trợ giúp từ các nhà cung cấp cho giãn nợ, từ một 

số doanh nghiệp thân thiết cho vay cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán 

bộ công nhân viên đã thể hiện tính trách nhiệm tại thời điểm đó c ng nhau vượt qua 

được mọi khó khăn, hoàn thành trách nhiệm với khách hàng, tránh cho công ty những 

rắc rối thiệt hại lớn thậm chí có thể có những vụ kiện tụng liên quan xảy ra.  

 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 cần được ghi nhận tích cực đó là việc minh 

bạch hóa các hoạt động, đánh giá thực chất , trung thực hiệu quả của hoạt động của 

công ty từ trước đến nay như thế nào. Kết quả báo cáo tài chính năm 2010 với việc lỗ 

gộp từ trước đến nay của công ty và các xí nghiệp chi nhánh lên tới con số 18 tỷ đồng, 

trong đó hầu hết là các khoản thua lỗ từ đầu tư, cho vay không thu hồi là chính . Một số 

khoản nợ đang được đưa vào danh sách các khoản phải trích dự phòng cũng tạo áp lực 

rất lớn cho ban điều hành hiện nay. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ nặng nề 

trong kế hoạch năm 2011 phải thực hiện. 

 

Một số chỉ tiêu chính trong kết quả kinh doanh năm 2010, cụ thể như sau :    

 

 

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

 

 ĐVT: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 

2010  (Triệu 

 ồng) 

 Thực hiện 

2010 (Triệu 

 ồng )  

% thực hiện 

so với kế 

hoạch 

1 Giá trị hợp đồng xây lắp ký kết 700,000  469,871  67.12% 

2 Doanh thu 600,000  
           

324,237  
54.04% 

3 Lợi nhuận sau thuế 30,093  (18,160) -60.35% 

4 Chia cổ tức   15%    



 

  

 

DESCON 

 

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA NĂM 2010 17 

 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2010 2009 

Bố  r   ơ  ấ   ài sản 

  -Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản 62.09% 56.15% 

-Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản 37.91% 43.85% 

Bố  r   ơ  ấ  n  ồn vốn 

  -Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 57.94% 46.02% 

-Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 42.06% 53.98% 

 hả năn   h nh  oán 

  -Khả năng thanh toán nhanh 0.14 0.15 

-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  0.72 1.02 

-Khả năng thanh toán hiện hành 1.15 1.39 

Tỷ s ấ  sinh lời 

   -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu -5.60% 4.29% 

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản -4.17% 4.65% 

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH -9.91% 8.62% 

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cp lưu hành -17.63% 16.83% 
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Phần 9: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN  IỂM SOÁT 
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Phần 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ  IỂM TOÁN 
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Phần 11:  Ế HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 

 

Tầm nhìn:  

Xây dựng Descon thành công ty xây dựng công nghiệp đứng trong top 5 các công ty 

xây dựng công nghiệp hàng đầu Việt nam không chậm hơn vào năm 2015. 

 

Tạo sự đột phá trong những năm tới cụ thể đến năm 2015 đạt doanh thu 1800 tỷ đồng 

với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận từ 25-30% mỗi năm. 

 

Trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho các nhà đầu tư và gia tăng giá trị công ty nhằm 

tối ưu hóa lợi ích cho các cổ đông và đóng góp cho xã hội 

 

Sứ mệnh:  

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp xây dựng trọn gói với chất lượng cao, giá hợp lý, 

thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

 

Tạo cơ hội nghề nghiệp cho người lao động với thu nhập ổn định, quan tâm sâu sắc đến 

nhu cầu vật chất văn hóa tinh thần và các chế độ an sinh xã hội ngày càng tăng cho cán 

bộ công nhân viên. 

 

Gia tăng giá trị cổ đông bằng thông qua việc quản lý minh bạch, hiệu quả, bảo đảm việc 

bảo toàn vốn và ngày càng tăng lợi ích cho công ty. 

 

Sẵn sàng chia sẻ lợi ích của doanh nghiệp với xã hội. 

 

Chiến l ợc phát triển: 

Để đạt được mục tiêu là thông qua quá trình hoạt động kinh doanh hiệu quả phát triển 

bền vững,để làm thỏa mãn nhu cầu của cổ đông, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội 

thông qua các công trình có giá trị và   nghĩa, công ty cần xây dựng được chiến lược 

phát triển như sau: 

 Thường xuyên rà soát bổ sung, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của công 

ty. Truyền lửa nhiệt tình, ý thức trách nhiệm , sự tự giác của nhân viên đối với 

công ty và khách hàng. 

 Tập trung cao độ vào việc xây dựng sự chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao 

cho bộ phận thi công , chú trọng vào các công trình công nghiệp tạo sự khác biệt 

được đánh giá cao ở các chủ đầu tư thông qua việc xây dựng và áp dụng triệt để 

các quy trình, xây dựng các quy chế để thực hiện.  

 Tập trung xây dựng một số tổng kho thiết bị xây dựng để bảo đảm việc thực 

hiện phân khu được hiệu quả  

 Hình thành chuỗi các nhà thầu phụ, nhà cung cấp tuân thủ nghiêm quy trình 

kiểm tra vật tư và quy trình thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ cho công 

trình. Tôn trọng và đối xử bình đảng với các đối tác. 

 Thiết lập các mối quan hệ thân thiết chia sẻ cùng có lợi với các ngân hàng , sử 

dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao. 
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 Phối hợp được với các công ty trong hệ thống , hình thành và cung cấp trọn gói 

các dịch vụ xây dựng EPC 

 

Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2011: 

     Chỉ tiêu    

  Giá trị hợp đồng xây lắp ký kết: 500 tỷ     

  Doanh thu:    400 tỷ    

   Lợi  nhuận trước thuế:      5 tỷ     

 

Biện pháp thực hiện kế hoạ h kinh do nh năm 2011 

Thuận lợi: 

 Đã có một loạt các công trình chuyển tiếp từ năm 2010 chưa hoàn thành tiếp tục thi 

công trong năm 2011. 

 Sẽ tiếp tục k  được một số công trình có giá trị cao trong thời gian tới (Hiện nay 

đang thương thảo hợp đồng hoặc đang tiến hành thiết kế). 

 Tận dụng cơ hội cung cấp vật tư thiết bị thông qua các doanh nghiệp trong hệ 

thống. 

 

 hó khăn:  

 Báo cáo 6 tháng lỗ gần 10 tỷ đồng chủ yếu tập trung ở 2 công trình Phonak và 

Compal, đây là những công trình triển khai trong năm 2010. Ngoài ra việc phát sinh 

lỗ còn do chi phí quản l  công ty tăng cao hơn trong khi thời gian này hiệu quả từ 

các công trình đang thực hiện chưa đạt được như mong muốn. 

 Giá vật tư ở thời điểm ký hợp đồng của một số công trình chuyển tiếp hiện thấp hơn 

giá thực mua . 

 Cán bộ kỹ thuật còn thiếu và yếu cty vẫn cần thời gian để tuyển chọn đào tạo để đáp 

ứng được công việc. 

 Nguồn vay ngân hàng sẽ rất khó khăn do kết quả kinh doanh lỗ ở năm 2010. 

 

Thực hiện: 

 Cung ứng vật tư có kiểm soát thông qua xây dựng chi phí công trình để theo dõi 

việc thực hiện. 

 Bổ sung cán bộ kỹ thuật để giám sát quy trình quy phạm. 

 Phân bổ công trình cho các xí nghiệp thực hiện trên cơ sở phân khu. 

 Tăng cường công tác marketing bằng cách duy trì mối quan hệ với các Chủ đầu tư 

và các công ty tư vấn để có thêm đầu mối dự án. 




