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I. L ịch sử hoạt động của Công ty 

Công ty Cổ phần VINACONEX – VCN (tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại Vinaconex - UPGC) được thành lập ngày 05/05/2006 trên cơ sở Liên doanh 

giữa Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) và Liên hiệp Khoa 

học Sản xuất Địa chất Xây dựng (UPGC) với mục tiêu ban đầu là triển khai đầu tư các 

dự án của Liên doanh Vinaconex – UPGC tại Khánh Hòa. 

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

3703000202 ngày 05 tháng 05 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa 

cấp. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan; Từ khi 

thành lập đến nay Công ty đã 05 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18 tháng 01 năm 2012 với số đăng ký mới là 

4200644489 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinaconex – VCN. 

Quá trình tăng vốn: 

Kết thúc đợt phát hành năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 

đồng lên 40.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ 

công nhân viên Công ty và các thể nhân khác; 

Năm 2010, Tăng vốn điều lệ từ 40.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng 

thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cho cổ đông hiện hữu và 

cán bộ công nhân viên. 

Ngành nghề kinh doanh: 

• Đầu tư kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đầu tư phát triển 

nhà, hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp, khu 

chế xuất và khu công nghệ cao, đầu tư kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại 

và văn phòng cho thuê, kho ngoại quan; 

• Quản lý và kinh doanh dịch vụ khu đô thị và khu công nghiệp; 

• Đầu tư kinh doanh điện; 

• Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật; 



• Thăm dò, khai thác và kinh doanh khoáng sản; 

• Kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác, dịch vụ vui chơi giải trí; 

• Kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

• Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, ngoại thất, hàng thực phẩm, đồ 

uống, nước giải khát, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, đồ điện, điện tử, 

quần áo may sẵn, giày dép, mỹ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, vàng 

bạc, đá quý; 

• Tư vấn thiết kế kiến trúc dân dụng, công nghiệp, giám sát thi công xây dựng các 

công trình dân dụng và công nghiệp. 

Định hướng phát triển: 

- Tập trung xây dựng Công ty phát triển toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa năng 

lực, chất lượng sản phẩm, tay nghề chuyên môn của công nhân viên cũng như uy tín 

thương hiệu VINACONEX - VCN; trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển đầu tư Khu 

đô thị mới và những lô đất ở vị trí đẹp, đắc địa;  

- Chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo và xây dựng lực lượng lao động có 

ý thức trách nhiệm cao; có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; có tính năng động, sáng 

tạo; có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới hiện đại. 

- Từng bước xây dựng lực lượng thi công công trình, trong đó ưu tiên đầu tư thiết 

bị, công nghệ xây dựng tiên tiến, hiện đại; phấn đấu trở thành nhà thầu xây dựng, nhà 

thầu quản lý lớn, có uy tín. 

- Tăng cường công tác quản lý, từng bước áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến, 

chú trọng chất lượng sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường và phát huy cao độ mọi 

nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 

II. Báo cáo của Hội đồng quản tr ị 

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011 

Trong điều kiện khó khăn chung đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty; dự đoán còn có thể tiếp tục kéo dài nhiều năm. 

HĐQT công ty đã xác định lại các mục tiêu chính, ưu tiên thứ tự để thực hiện thông qua 

các cuộc họp định kỳ và quyết nghị các phương án kinh doanh năm 2011 cho phù hợp 

với tình hình thực tế. Cụ thể: 

Qua khảo sát thị trường bất động sản từng giai đoạn, kết hợp đánh giá đối thủ 

cạnh tranh và thăm dò nhu cầu thị trường tại địa phương, HĐQT và Ban điều hành đã 



quyết định triển phương án kinh doanh nhà chung cư phân khúc sản phẩm trung bình; 

kết hợp việc đẩy nhanh việc hoàn thiện dứt điểm hạ tầng kỹ thuật dự án Vĩnh Điềm 

Trung để nâng cao giá trị đầu tư và lợi thế cạnh tranh cho việc kinh doanh sản phẩm tại 

trị trường tỉnh Khánh Hoà. Tổng doanh thu kết chuyển năm 2011 đạt 181 tỷ đồng bằng 

101% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng bằng 147% kế hoạch. 

Mặc dù công tác sản xuất kinh doanh còn có nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn 

xác định đúng định hướng chiến lược đang thực hiện; tiếp tục đẩy nhanh việc thi công 

giải phóng mặt bằng để đấu nối các nút giao thông còn lại của dự án, đẩy nhanh công tác 

thi công nhà liên kế thấp tầng, nhà chung cư CT4B, CT7B, CT8 theo tiến độ đề ra, trong 

đó chung cư chính sách CT4B đã được UBND Tỉnh Khánh Hoà phê duyệt quyết toán và 

đối tượng mua để công ty được phép kinh doanh; Tổng giá trị sản lượng năm 2011 đạt 

231 tỷ đồng bằng 108% kế hoạch. 

Tri ển vọng và kế hoạch trong tương lai: 

Năm 2012 được dự đoán là vẫn còn khó khăn và biến động phức tạp không lường 

trước được, Nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty VINACONEX – VCN nói riêng 

cũng sẽ tiếp tục chịu sự chi phối mạnh bởi những biến động của nền kinh tế trong nước 

và thế giới; những tín hiệu phục hồi, nhưng vẫn chưa thật sự rõ nét và vẫn còn tiềm ẩn 

nhiều rủi ro, bất trắc; Ngân hàng gần như mới bắt đầu tháo gỡ với những khoản cho vay 

bất động sản, vay đầu tư phi sản xuất và lãi suất có xu hướng giảm. Trong bối cảnh này, 

HĐQT xác định hướng hoạt động trong năm 2012 như sau: 

Công ty tiếp tục xác định chiến lược kinh doanh cốt yếu theo định hướng chiến 

lược phát triển đã đề ra, trong đó củng cố và phát triển năng lực cạnh tranh trong lĩnh 

vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhằm phát huy lợi thế của mình, thúc 

đẩy sức mạnh tổ chức và nâng cao hiệu quả kinh tế đưa Công ty Cổ phần VINACONEX 

– VCN  trở thành đơn vị ngày một lớn mạnh và có uy tín về kinh doanh hạ tầng đô thị, 

bất động sản tại TP Nha Trang và trên cả nước.  

Trước mắt năm 2012 Công ty sẽ phải rà soát lại các dự án đang triển khai, không 

đầu tư giàn trải; tránh sử dụng vốn vào các dự án kém hiệu quả mà tập trung hoàn thiện 

dứt điểm hạ tầng kỹ thuật các dự án đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công nhà thấp 

tầng và các khối chung cư đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý để nâng cao khả 

năng cạnh tranh đối với phân khúc loại nhà ở trung bình; 

Tiếp tục tìm kiếm và xúc tiến xin đầu tư thêm dự án mới, đảm bảo có hiệu quả và  

phù hợp với năng lực của công ty. 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý công ty, nâng cao năng lực và thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của các phòng ban; Công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được chú 



trọng theo phương thức đào tạo liên tục, tập trung vào chất lượng công việc, đạo đức 

nghề nghiệp. Nâng cao kiến thức và kỹ năng bằng nhiều cách khác nhau trong đó có 

công tác tuyển dụng, đào tạo và xây dựng lực lượng lao động có ý thức trách nhiệm cao 

với công việc, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tính năng động sáng tạo tự chủ. 

 

III. Báo cáo của Ban Giám đốc 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011: 

Năm 2011 Công ty vẫn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo 

đúng định hướng chiến lược phát triển; trong đó tập trung hoàn thiện dứt điểm phần 

hạ tầng còn lại của dự án Vĩnh Điềm Trung, Phú Nông và xây dựng các khối chung 

cư 7 tầng phục vụ cho các đối tượng có thu nhập trung bình. 

Về xây lắp: Công ty đã từng bước xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp 

trong thi công nhà cao tầng. Trong năm 2011 đã thi công xong và bàn giao được 2 khối 

chung cư CT4A, CT4B và thi công xong phần thô khối chung cư CT7B, nhà Văn phòng 

CT8. Tuy nhiên còn một số mục tiêu chưa đạt, như thời gian bàn giao căn hộ CT4B bị 

kéo dài, chất lượng hoàn thiện tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn những khiếm khuyết phải 

sửa chữa; Nguyên nhân chủ yếu do thiếu công nhân kỹ thuật lành nghề, thiếu sự sâu sát 

tỷ mỷ của lực lượng kỹ thuật và cán bộ giám sát trên công trường. Giá trị sản lượng xây 

lắp năm 2011 đạt 116 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch. 

Về sản xuất vật li ệu xây dựng: do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản 

nên một số dự án tạm dừng hoặc chậm triển khai đã ảnh hưởng đến khối lượng cung cấp 

bê tông thương phẩm; Mặt khác thị trường Bê tông thương phẩm tại thành phố Nha 

Trang đang trong tình trạng cạnh tranh quyết liệt, đã có nhà cung cấp hạ giá bán dưới giá 

thành để duy trì sản xuất; tình hình nợ đọng kéo dài ngày càng nhiều. Những khó khăn 

trên đã làm giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên bằng sự cố gắng của tập thể 

CBCNV đội thi công cơ giới đồng thời có sự phối hợp tốt của các phòng ban liên quan 

nên vẫn duy trì được sản xuất ổn định; Giá trị sản xuất vật liệu xây dựng đạt 63 tỷ đồng, 

bằng 107% kế hoạch. 

Về tư vấn thiết kế: Đây là năm cũng không ít khó khăn trong lĩnh vực dịch vụ tư 

vấn thiết kế, trong năm qua Chi nhánh gần như chưa ký thêm hợp đồng lớn nào mà chỉ 

tập trung thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp từ các năm trước; Một số hợp đồng có 

nguy cơ không thực hiện được do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Trong công tác quản 

lý có mặt còn hạn chế, lực lượng chuyên môn còn thiếu, công tác thanh quyết toán chậm 

dẫn đến doanh thu đạt thấp.  

 



Về công tác đầu tư:  

- Công tác giải phóng mặt bằng dự án Vĩnh Điềm Trung đã cơ bản được giải quyết; 

Đó là nút kết nối Đường A1 với đường 23/10, Tuyến đường 19/5 đã được giải toả, 

riêng điểm kết nối đường 19/5 với đường 23/10 đang trong quá trình giải quyết.  

Dự án Phú Nông còn 6.800m2 đất vẫn chưa được giải toả do có việc chuyển 

nhượng trao tay, và yêu cầu bồi thường giá quá cao. 

– Trong năm qua Công ty đã hoàn tất phê duyệt điều chỉnh tầng cao của các khối 

chung cư thấp tầng; chuyển đổi chức năng chung CT8 thành nhà văn phòng; 

UBND Tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh mở rộng khu thương mại và chỉ giới 

khu Bệnh viện với chùa Hoa Quang.  

– Công ty đã xúc tiến đầu tư một số dự án Bất động sản tại thành phố Hà Nội và 

tỉnh Khánh Hoà. Tuy nhiên do tình hình kinh tế bất ổn, thị trường đóng băng nên 

Công ty điều chỉnh giãn tiến độ và có dự án phải tạm dừng xúc tiến. 

 

Báo cáo tình hình tài chính năm 2011 

� Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 
Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

    
175.115.527.260  

  
137.607.115.826  

    
98.984.828.671  

Các khoản giảm trừ doanh thu 
           

846.679.491  
           

93.310.184  
                         -   

Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ  

    
174.268.847.769  

  
137.513.805.642  

    
98.984.828.671  

Giá vốn hàng bán  
    

127.759.942.294  
    

74.471.814.854  
    

48.806.668.324  

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ  

      
46.508.905.475  

    
63.041.990.788  

    
50.178.160.347  

Doanh thu hoạt động tài chính 
        

6.239.793.168  
      

3.786.618.780  
      

3.621.690.019  

Chi phí tài chính 
        

5.501.749.262  
      

2.923.061.382  
         

744.178.631  

Chi phí bán hàng  
        

3.054.926.438  
         

991.889.700  
           

64.271.246  

Chi phí quản lý doanh nghiệp  
      

14.186.044.277  
    

11.076.718.378  
      

4.776.631.491  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
KD 

      
30.005.978.666  

    
51.836.940.108  

    
48.214.768.998  

Thu nhập khác 
           

505.206.763  
      

1.248.371.348  
         

221.388.513  



Chi phí khác 
           

161.359.032  
         

323.823.290  
             

8.771.743  

Lợi nhuận khác  
           

343.847.731  
         

924.548.058  
         

212.616.770  

Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

      
30.349.826.397  

    
52.761.488.166  

    
48.427.385.768  

Chi phí thuế TNDN hiện hành 
        

8.121.091.492  
    

12.796.174.867  
      

9.652.736.144  

Lợi nhuận sau thuế  
      

22.228.734.905  
    

39.965.313.299  
    

38.774.649.624  

 
� Cơ cấu tài sản, nguồn vốn   

    

Khoản mục 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 

TÀI SẢN 283.774.765.458 236.999.738.331 185.750.491.767 

Tài sản ngắn hạn 266.719.190.897 214.024.018.782 162.269.162.052 

Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

12.189.081.013 33.802.858.559 6.981.523.169 

Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn 

34.750.275.000 209.365.000 387.000.000 

Các khoản phải thu ngắn hạn 25.445.311.379 26.336.897.656 31.161.802.118 

Hàng tồn kho 193.744.733.584 152.541.483.606 122.594.421.120 

Tài sản ngắn hạn khác 589.789.921 1.133.413.961 1.144.415.645 

Tài sản dài hạn 17.055.574.561 22.975.719.549 23.481.329.715 

Tài sản cố định 15.215.239.321 21.259.507.768 21.829.168.922 

Tài sản dài hạn khác 1.308.443.644 1.716.211.781 1.652.160.793 

NGUỒN VỐN 283.774.765.458 236.999.738.331 185.750.491.767 

Nợ phải tr ả 136.423.508.075 97.651.207.853 87.028.078.988 

Nợ ngắn hạn 66.406.959.208 47.964.887.916 38.361.015.633 

Nợ dài hạn 
      

70.016.548.867  
49.686.319.937 48.667.063.355 

Vốn chủ sở hữu 147.351.257.383 139.348.530.478 98.722.412.779 



Vốn chủ sở hữu 147.351.257.383 139.348.530.478 98.722.412.779 

Nguồn kinh  phí và các quỹ 
khác 

0 0 0 

 
� Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu   

    
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 

Khả năng thanh toán       

Khả năng thanh toán ngắn hạn 4,02 lần 4,46 lần 4,23 lần 

Khả năng thanh toán nhanh 0,18 lần 0,7 lần 0,18 lần 

Cơ cấu Nguồn vốn       

Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 92,58% 70,08% 88,15% 

Hệ số Nợ/ Nguồn vốn 48,07% 41,2% 46,9% 

Cơ cấu Tài sản       

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 93,99% 90,3% 87,4% 

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 6,01% 9,7% 12,6% 

Tỷ suất lợi nhuận       

Tỷ suất LNST/ Doanh thu 
thuần 

12,76% 29,06% 39,17% 

Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản 7,83% 16,86% 20,87% 

 

Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2012 

Đánh giá tình hình năm 2012: 

� Thuận lợi: 

– Với chính sách kìm chế lạm phát của Chính phủ đã giảm được đà tăng giá; lãi vay 

ngân hàng đang có dấu hiệu giảm nhiệt; 



– Phân khúc thị trường nhà chung cư cấp trung bình đang thu thút khá đông đối 

tượng là cán bộ, công chức, người lao động quan tâm. Với chất lượng công trình 

khá tốt, các tiện ích không kém gì chung cư cao cấp. Cùng với nếp sống văn hóa 

chung cư đang dần thay đổi quan niệm và nhận thức của người dân Thành phố 

Nha Trang. Từ đó ngày càng khẳng định uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị 

trường bất động sản ở tỉnh Khánh Hòa.   

– Lực lượng cán bộ công nhân viên Công ty hầu hết còn trẻ, được đào tạo bài bản, 

tâm huyết, có khát vọng vươn lên, có ý thức góp sức và sáng kiến hay để xây 

dựng công ty. 

� Khó khăn: 

– Nền kinh tế Thế giới cũng như ở Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi, 

nhưng vẫn chưa thật sự rõ nét và vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc; nhất là 

cuối năm 2011 đã có những dấu hiệu suy giảm tín dụng, lãi suất tăng cao, mất 

thanh khoản ở một số ngân hàng; Ngân hàng gần như đóng cửa đối với những 

khoản vay bất động sản. 

– Các dự án khu đô thị trong khu vực đang bắt đầu mở bán, lượng sản phẩm nhà đất 

tung ra giao dịch khá nhiều trên thị trường Nha Trang , vượt quá nhu cầu, tuy giá 

bán đã hạ nhưng giao dịch vẫn rất ảm đạm; 

– Trong năm nay và những năm tiếp theo, sản phẩm nhà đất thấp tầng (liên kế, biệt 

thự) - loại sản phẩm mang lại lợi nhuận cao gần như đã hết; chủ yếu còn sản phẩm 

là căn hộ chung cư (50% nhà kinh doanh và 50% nhà ở chính sách) hiệu quả sẽ 

rất thấp. 

– Thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà đất, đầu tư xây dựng vẫn chưa được cải 

thiện rõ nét, làm ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả thực hiện dự án. 

– Trong những năm qua tuy Công ty đã tăng cường tiếp nhận thêm khá nhiều cán 

bộ và công nhân kỹ thuật; tổ chức mở lớp và cử hàng chục lượt cán bộ đi đào tạo 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nhưng lực lượng cán bộ giỏi có tính chuyên 

nghiệp cao và nhất là lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề vẫn còn thiếu, chưa 

đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của Công ty. 

Mục tiêu của Công ty trong năm 2012: 

 Trên cơ sở phân tích thuận lợi và khó khăn Công ty đưa ra một số mục tiêu sau: 



– Tập trung mọi nguồn lực, phát huy cao độ tính sáng tạo, trí tuệ của tập thể để 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 trong điều 

kiện khó khăn chung; trong bối cảnh của nền kinh tế hiện nay kiên trì thực hiện 

phương châm: “chậm chắc”, đảm bảo hiệu quả và tăng trưởng bền vững; 

– Kiên định thực hiện định hướng chiến lược phát triển Công ty; không ngừng xây 

dựng lực lượng đầu tư, kinh doanh bất động sản và đội ngũ xây dựng công trình 

có tính chuyên nghiệp cao; 

– Tái cấu trúc vốn để từng bước xây dựng mô hình Công ty mẹ - Công ty con trên 

cơ sở các đơn vị trực thuộc Công ty. 

– Tạm dừng mở rộng đầu tư, mà tập trung cân đối nguồn vốn giải ngân công tác 

hoàn thiện chung cư CT7B, CT8 đưa vào sử dụng trong quý 2 và tiếp tục khởi 

công chung cư CT6C và CT7A. 

– Tiếp tục xây dựng văn hóa Doanh nghiệp và phát triển thương hiệu 

VINACONEX-VCN. 

Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2012: 

• Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 237 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với năm 

2011 

   Trong đó:  + Sản xuất, kinh doanh nhà và đô thị : 166 tỷ đồng. 

     + Sản xuất CN, VLXD :   59 tỷ đồng. 

 + Tư vấn thiết kế :     7 tỷ đồng. 

 + Sản xuất, kinh doanh khác :     5 tỷ đồng.   

• Doanh thu: 181 tỷ đồng, bằng năm 2011 

• Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng 

• Thu nhập lao động bình quân: 5 triệu đồng/người/ tháng. 

 

Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012: 

– Tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng chuyên môn hóa, tạo ra động lực 

phát triển; xây dựng đủ, đồng bộ các quy trình quản lý, điều hành theo mô hình 

quản lý tiên tiến; phát huy hoạt động nhóm; gắn liền chất lượng công việc với 

trách nhiệm cá nhân; tạo ra sản phẩm phù hợp có tính khác biệt làm thỏa mãn 

khách hàng;   



– Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt quan tâm thu hút, đào tạo nguồn lao 

động có trình độ tay nghề cao; có cơ chế chính sách đúng đắn, phù hợp, tạo sự 

gắn kết bền chặt với Công ty. 

– Coi trọng việc xây dựng hình ảnh và văn hóa doanh nghiệp; từng bước hình thành 

nếp sống, nếp nghĩ và hành động theo những chuẩn mực trong toàn Công ty. 

– Tập trung các nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ 

sinh lao động, đáp ứng tiến độ thi công nhà CT8 và CT7B. 

– Tằng cường tiết kiệm chi phí đi đôi với duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao khả 

năng cạnh tranh, tăng thị phần cung cấp không những về nhà ở mà cả sản phẩm 

bê tông thương phẩm. 

– Duy trì và tăng cường các mối liên hệ với các cơ quan ban ngành, các cấp chính 

quyền để được giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa và Hà Nội. 

– Gắn việc đẩy mạnh sản xuất với việc tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ; 

đảm bảo giảm tối đa Công nợ kéo dài và khó đòi. 

– Tăng cường hoạt động các đoàn thể quần chúng, tích cực thi đua lao động sản 

xuất; đẩy mạnh phong trào văn thể mỹ; tham gia các chương trình an sinh xã hội; 

đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống cho người lao động. 

 

IV. T ổ chức và nhân sự 

Cơ cấu tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phòng Đầu tư: Chức năng chủ trì và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các  giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và công tác kinh tế. 

Phòng Kinh doanh: Chức năng chủ trì và chịu trách nhiệm triển khai công tác kinh 

doanh, phát triển thị trường; cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình. 

Phòng Kỹ thuật – Giám sát: Chức năng chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 

thi công xây lắp và trực tiếp giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc các dự án 

Công ty đầu tư hoặc nhận thầu xây dựng. 

Phòng Tổ chức – Hành chính: Chức năng chủ trì và chịu trách nhiệm trực tiếp về công 

tác tổ chức hành chính, văn phòng 

Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chức năng chủ trì và chịu trách nhiệm trực tiếp về công 

tác tài chính và kế hoạch của Công ty. 

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 



Tính đến thời điểm  31/12/2011, tổng số Cán bộ, công nhân viên trong Công ty 

quản lý là 187 người và được bố trí như sau (chưa bao gồm lao động thời vụ các Đơn 

vị quản lý): 

STT Loại hình lao động Số lượng Tỉ lệ(%) 

Phân chia theo phòng ban 

1 Ban Giám đốc 2 1.06 

2 Phòng Tổ chức Hành chính 6 3.2 

3 Phòng Kinh Doanh 8 4.27 

4 Phòng Tài chính kế hoạch 6 3.2 

5 Phòng Kỹ thuật giám sát 12 6.4 

6 Phòng Đầu tư 8 4.27 

7 Ban Quản lý đô thị 23 12.29 

8 Đội  xây dựng số 1 11 5.88 

9 Đội xây dựng số 2 12 6.4 

10 Đội xây dựng số 3 12 6.4 

11 Đội Thi công Nền móng 15 8.2 

12 Đội Thi công Cơ giới 44 23.5 

13 
Chi nhánh Vinaconex-UPGC 
Hà Nội 

28 14.93 

Tổng cộng 187 100 

Phân chia theo giới tính  

1 Lao động nam 149 79.67 

2 Lao động nữ 38 20.33 

Tổng cộng 187 100 



Phân theo trình độ 

1 Trên Đại học 4 2.13 

2 Đại học 79 42.24 

3 Cao đẳng, Trung cấp 24 12.83 

4 Lao động khác 80 42.8 

Tổng cộng 187 100 

Chính sách trả lương cho người lao động:  

Việc phân phối tiền lương cho người lao động được đảm bảo công bằng, hợp lý, tuân 

thủ chính sách của nhà nước, khuyến khích người lao động năng động, sáng tạo, 

không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao năng 

suất lao động, tạo sự gắn bó lâu dài với Công ty. 

Phương pháp tính lương: 

Quỹ tiền lương hàng tháng của Công ty và các đơn vị trực thuộc do Phòng tài chính 

kế hoạch tính toán trên cơ sở phương án kinh tế và khối lượng hoàn thành của đơn vị. 

Tiền lương của CBCNV được tính toán trên cơ sở quỹ lương của đơn vị đó thực hiện 

và mức lương của từng đối tượng. Mức lương tại thành phố Nha Trang do Hội đồng 

quản trị Công ty quyết định căn cứ vào mặt bằng trả lương trên thị trường lao động 

Chế độ khen thưởng: 

Hàng năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết 

định trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi theo quy định. Quỹ tiền thưởng này sẽ 

được Tổng Giám đốc Công ty quyết định phân phối cho cán bộ công nhân viên theo 

từng chức danh, vị trí công tác có gắn với thời gian đóng góp thực tế trong thời kỳ xét 

thưởng. 

Chế độ phụ cấp lương và các chế độ khác: 

- Phụ cấp thâm niên công tác  

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát 

- Phụ cấp kiêm nhiệm đoàn thể 

- Phụ cấp kiêm nhiệm khác 

 



Chính sách thu hút và đào tạo nhân sự:  

Hàng năm, Công ty thường tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức về 

chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV Công ty để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao 

nghiệp vụ phục vụ tốt yêu cầu công việc.  

Thông tin Thù lao, các khoản lợi ích khác HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 

Hội đồng quản tr ị Chức vụ 

Thù lao theo 
nghị NQ ĐHCĐ 

thường niên 
2011 

(VNĐ/tháng) 

Tiền thưởng 
theo NQ 

ĐHCĐ thường 
niên 2011 

(VNĐ/năm) Chi chú 

Nguyễn Đức Lưu Chủ tịch 3.000.000 
         

39.216.000   

Nguyễn Khánh Toàn Thành viên  
         

49.020.000   

Trần Thanh Thịnh Thành viên 2.000.000 58.820.000 

Miễn 
nhiệm 

31/12/2011 

Nguyễn Thạc Kim Thành viên 2.000.000 39.216.000  

Đỗ Mạnh Hùng Thành viên 2.000.000 39.216.000 

Miễn 
nhiệm 

31/12/2011 
     
Ban kiểm soát         

Đặng Thanh Huấn Trưởng ban 2.000.000 39.216.000  

Nguyễn Duy Hải Thành viên 1.500.000 19.608.000  

Nguyễn Đức Khoa Thành viên 1.500.000 19.608.000 

Miễn 
nhiệm 

31/12/2011 

  

Thông tin HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 

• Ông Nguyễn Đức Lưu Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 16/04/2011 

Sinh năm: 19/08/1953 

Trình độ học vấn: Kỹ sư chế tạo máy 

 

• Ông Trần Thanh Thịnh Chủ tịch  Bổ nhiệm ngày 05/05/2006,  

• Sinh năm: 03/09/1955   Đã miễn nhiệm ngày 31/12/2011 

• Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế    

 



• Ông Nguyễn Khánh Toàn Ủy viên, Bổ nhiệm lại ngày 16/04/2011 

Sinh năm: 12/12/1953 Tổng giám đốc 

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng  

 

 

• Ông Nguyễn Thạc Kim Ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 16/04/2011 

Sinh năm: 12/02/1958  

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước 

 

• Ông Đinh Khắc Lâm Ủy viên Bổ nhiệm ngày 31/12/2011 

Sinh năm: 06/03/1959 Phó Tổng giám đốc 

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng 

 

• Ông Đào Ngọc Sáng Ủy viên Bổ nhiệm ngày 31/12/2011 

Sinh năm: 07/05/1955  

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện Tàu thủy 

 

• Ông Đỗ Mạnh Hùng Ủy viên Bổ nhiệm ngày 24/10/2010 

Sinh năm: 20/08/1967   Đã miễn nhiệm ngày 31/12/2011 

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế 

 

• Ông Đặng Thanh Huấn Trưởng ban Bổ nhiệm lại ngày 16/04/2011 

Sinh năm: 20/4/1964  

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế 

 

• Ông Nguyễn Duy Hải Ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 16/04/2011 

Sinh năm: 15/08/1964  

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế  

 

• Bà Trần Thị Nhã Trúc Ủy viên Bổ nhiệm ngày 31/12/2011 

Sinh năm: 20/2/1980  

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế 

 

 



• Ông Nguyễn Đức Khoa Ủy viên Bổ nhiệm ngày 05/04/2009 

Sinh năm: 02/06/1966   Đã miễn nhiệm ngày 31/12/2011 

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế 

 

• Ông Nguyễn Minh Hải  - Kế toán trưởng  Bổ nhiệm lại ngày 16/04/2011 

Sinh năm: 05/01/1976   

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế 

 

Thông tin về số cổ phần, vốn góp của HĐQT, BKS, KTT t ại ngày 31/12/2011 

Hội đồng quản tr ị Chức vụ 
Sở hữu cá 

nhân 
Đại diện sở 

hữu 

Nguyễn Đức Lưu Chủ tịch 2.900 500.000 

Nguyễn Khánh Toàn Thành viên 2.042.900 850.000 

Nguyễn Thạc Kim Thành viên 43.500  

Đinh Khắc Lâm Thành viên 24.760  

Đào Ngọc Sáng Thành viên 175.830  
    
Ban giám đốc       

Nguyễn Khánh Toàn Tổng giám đốc Như trên Như trên 

Đinh Khắc Lâm 
Phó Tổng giám 
đốc Như trên  

    
Ban kiểm soát       

Đặng Thanh Huấn Trưởng ban 2.250 100.000 

Nguyễn Duy Hải Thành viên 0  

Trần Thị Nhã Trúc Thành viên 1.000  
    
Kế toán trưởng       

Nguyễn Minh Hải Kế toán trưởng 7.095  

 

 

 

 

 

 

 



Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập: 

ST

T 
Cổ đông 

Giấy 

CNĐKKD 
Địa chỉ 

Số lượng 

cổ phần 

sáng lập 

Số lượng 

cổ phần 

Hiện hữu  

Tỷ 

lệ/vốn 

điều lệ 

1 

Tổng CTCP 

Xuất nhập 

khẩu xây dựng 

Việt Nam 

(Vinaconex) 

0103014768 – 

Sở Kế hoạch 

& Đầu tư TP. 

Hà Nội 

Số 34 Láng 

Hạ, Quận 

Đống Đa, Hà 

Nội 

900.000 1.450.000 24,17% 

2 

Liên hiệp khoa 

học sản xuất 

địa chất xây 

dựng (UPGC) 

168 – Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ môi 

trường 

177 Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Phường 6, 

Quận 3, 

TP.HCM 

900.000 0 0 

3 

Công ty cổ 

phần Xây dựng 

số 1 

(Vinaconex 1) 

0103002982 – 

Sở Kế hoạch 

& Đầu tư TP. 

Hà Nội 

Nhà D, Khuất 

Duy Tiến, 

Phường Thanh 

Xuân Bắc, 

Quận Thanh 

Xuân, TP. Hà 

Nội 

200.000 580.000 9,67% 

 Tổng cộng   2.000.000 2.030.000  

 

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2011 

Danh mục 

Cổ đông trong nước 
Cổ đông nước 

ngoài 
Tổng 

Số lượng 
Cổ phiếu Giá tr ị 

Tỷ lệ 
(%) 

SL cổ 
phiếu 

Giá 
tr ị 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số lượng 
Cổ phiếu Giá tr ị 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng số 
vốn thực 
góp 

6.000.000 60.000.000.000 100,00 0 0 0,00 6.000.000 60.000.000.000 100,00 

1.Cổ đông 
Nhà nước 

0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

2. Cổ đông 
nội bộ 

2.123.405 21.234.050.000 35,39 0 0 0 2.123.405 21.234.050.000 35,39 

Hội đồng 
Quản trị 

46.400 464.000.000 0,77       46.400 464.000.000 0,77 

Ban Giám 
đốc 

2.067.660 20.676.600.000 34,46       2.067.660 20.676.600.000 34,46 

Ban Kiểm 
soát 

2.250 22.500.000 0,04       2.250 22.500.000 0,04 



Kế toán 
trưởng 

7.095 70.950.000 0,12       7.095 70.950.000 0,12 

3. Cổ đông 
trong công 
ty 

452.930 4.529.300.000 7,55 0 0 0 452.930 4.529.300.000 7,55 

Cổ phiếu 
quỹ 

12.366 123.660.000 0,21       12.366 123.660.000 0,21 

Cán bộ 
công nhân 
viên 

440.564 4.405.640.000 7,34       440.564 4.405.640.000 7,34 

4. Cổ đông 
ngoài công 
ty 

3.423.665 34.236.650.000 57,06 0 0 0 3.423.665 34.236.650.000 57,06 

Cá nhân 1.393.665 13.936.650.000 23,23       1.393.665 13.936.650.000 23,23 

Tổ chức 2.030.000 20.300.000.000 33,83       2.030.000 20.300.000.000 33,83 

 

V. Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

(Theo phụ lục đính kèm) 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX – VCN 

(Tổng giám đốc đã ký) 

Nơi nhận: 

Các cổ đông 

UBCK NN (công bố thông tin) 

Lưu Web site 

 




















































