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TẦM NHÌN 

Xây dựng DESCON trở thành thương hiệu hàng đầu của ngành xây dựng Việt 

Nam, thông qua việc tạo dựng những khác biệt với các thương hiệu khác 

trên thị trường.      ại giá trị t i đ   à  ự t ng trưởng   n  ững ch  các 

nhà đầu tư. 

 

SỨ MỆNH 

  Là đ i tác n ng động, chuyên nghiệp và tin cậy củ  các nhà đầu tư.  

Hỗ trợ khách hàng t i đ  hiệu quả đầu tư  à  ợi ích bằng cách cung cấp các 

giải pháp xây dựng vượt trội với sản phẩm và dịch vụ chất  ượng có giá 

thành rẻ hơn, đúng thời gian và an toàn. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Liêm chính: Thanh liêm, minh bạch, chính trực trong mọi trường hợp hoàn 

cảnh, lời nói đi đôi  ới việc làm, dá  nghĩ, dá   à   à dá  chịu trách 

nhiệm. 

Trọng tín: Mỗi lời hứa là một cam kết mang lại lợi ích t i đ  ch  cổ đông, 

đ i tác, khách hàng và xã hội dựa trên những tiêu chuẩn v  đạ  đức kinh 

doanh, sự rõ ràng minh bạch và chữ “tín”. 

 oàn kết: Môi trường đ àn kết, chia sẻ, tin cậy lẫn nhau trong công việc và 

hợp tác, trở thành một tập thể gắn bó lâu dài và phát triển b n vững là ti n 

đ  của thành công. 

Hiệu quả: Sự hiệu quả được định nghĩ   à đạt được  ột kết quả gi ng nh u 

nhưng  ử dụng ít thời gi n, công  ức  à nguồn  ực nhất. 

Năng động: Luôn n ng động sáng tạo, chủ động th y đổi phù hợp hoàn 

cảnh  à  uy nghĩ tích cực, để biến những khó kh n thành thuận lợi, những 

thách thức thành cơ hội phát triển. 
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Kính thưa Quý Nhà đầu tư, Cổ đông, Khách hàng và Đối tác, 

N n kinh tế Việt Nam n   2012 đã chịu “di chứng” của những bất ổn trong 

n n kinh tế tồn tại từ 2007. Tr ng gi i đ ạn từ n   2007 đến nay, lạm phát 

lên xu ng với  iên độ d   động rất lớn trong khi t c độ t ng trưởng GDP 

giả  đi rõ rệt. 

Trong b i cảnh khó kh n chung của n n kinh tế, ngành xây dựng n   2012 

tiế  tục đ i mặt với các vấn đ  nghiêm trọng, đó  à: các nguồn lực phát triển 

tiế  tục  uy giảm mạnh, ni m tin của thị trường bị thu hẹp, sức mua giảm 

mạnh, tồn kho, nợ đọng tr ng đầu tư xây dựng gi  t ng. Thị trường     tiế  

tục trầm lắng, nhi u doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động 

hoặc  hải giải thể, s   ượng việc  à  ch  người     động suy giảm mạnh… 

Trước tình hình đó, các d  nh nghiệ   ản xuất kinh d  nh đã gặ  rất nhi u 

khó kh n, Công ty Cổ  hần Xây dựng Công nghiệ  (Descon) cũng không  hải 

 à ng ại  ệ. Tr ng n   2012, Công ty đã đạt được các kết quả như   u: 

 Tổng d  nh thu      :     229,235 tỷ đồng, đạt 57,3%     ới kế h ạch;  

 Lợi nhuận trước thuế    :     1,968 tỷ đồng, đạt 39,4%     ới kế h ạch;  

Ngoài ra trong năm 2012, Công ty đã không đưa phần lợi nhuận đến từ lãi 

vay 13,385 tỷ đồng của Liên Doanh Pumyang-Descon cho dự án Preche vào 

kết quả kinh doanh như những năm trước. 

N   2013, n n kinh tế chắc chắn sẽ còn tiếp tục khó kh n  à có thể có nhi u 

mặt còn khó hơn n   2012, d  quá trình tái cơ cấu của n n kinh tế. Tuy 

nhiên, song hành cùng với các khó kh n, thách thức sẽ là những cơ hội cho sự 

phát triển. 

Với định hướng chiến  ược, xây dựng Descon trở thành một nhà thầu “được 

công nhận” phát triển b n vững. Là nhà thầu dẫn đầu thị trường xây lắp công 

nghiệp và nhà ở chi phí thấp, cũng như thị trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

 ướng n ng  ực Công ty  à   hân khúc thị trường  ới “thị trường nhà  ắ  

gh  ”; Tạ  ti n đ  ch  hướng  hát triển  ới - tạ  nên giá trị c t  õi củ  

d  nh nghiệ . Cùng  ới n t   n hó  “Liêm chính, Trọng tín, Đoàn kết, Hiệu 

quả, Năng động - bền vững”. Descon tự tin hướng đến  ị trí củ   ột thương 

hiệu  hát triển   n  ững trong ngành. Công ty đ ng tr ng gi i đ ạn thực hiện 

 ộ trình tái cấu trúc  ộ  áy h ạt động.  

Th   kế h ạch chiến  ược  hát triển gi i đ ạn 2013 – 2017,  hấn đấu đạt: 

 Doanh Thu :     ạt trên Vnd 2.000 tỷ  |  Lợi Nhuận Vnd 50 tỷ.  

 Lợi nhuận :     ạt tỷ lệ Lợi nhuận      |  V n  i u Lệ ít nhất 12%.  

 V n  i u Lệ   :   T ng trưởng 4.0 lần. 
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Tuân thủ chủ trương  inh  ạch, chuyên nghiệ  hó  đội ngũ  à cơ cấu h ạt 

động, kiể    át t t rủi r  tr ng h ạt động thi công; trung thực  ới đ i tác  à 

  ng  ại  ợi ích gi  t ng ch  khách hàng;  ới những kết quả tích cực đạt được 

tr ng n   qu , tôi tin tưởng Descon có đủ cơ  ở để tiế  tục duy trì t c độ 

 hát triển ổn định tr ng các n   tới, và  ẽ tiế  tục t ng trưởng ổn định,  hát 

triển   n  ững trong các h ạt động kinh d  nh chính. Qu  đó, Công ty  ẽ tận 

dụng cơ hội  ở rộng hợ  tác đầu tư, ưu tiên kh i thác những thế  ạnh  à 

n ng  ực c t  õi  ẵn có.  

Trong thời gian tới,   QT cùng  ới   n đi u hành sẽ tiếp tục  

(i) C  gắng ổn định nguồn việc đầu vào;  

(ii) Tiếp tục rà soát và tổ chức lại hoạt động của Công ty;  

(iii) Nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ th ng quản  ý, cơ  

 cấu lại nhân sự th   hướng chuyên nghiệp hóa, vì mục tiêu phát  

 triển b n vững; 
 

Với  òng quyết tâ   à  ự nỗ  ực không ngừng củ   ội  ồng Quản Trị,   n 

 i u Hành  à t àn thể Cán Bộ - Nhân Viên, chúng tôi tin tưởng D  c n  ẽ 

từng  ước  hát triển nhằ  đá  ứng được  ự kỳ  ọng củ  tất cả các quý Cổ 

 ông dành cho Công ty Descon. 

Th y  ặt  ội  ồng Quản Trị, tôi xin trân trọng cá  ơn quý Cổ  ông, các Nhà 

 ầu Tư, quý Cơ Qu n   n Ngành   àn Thể, Quý Khách  àng đã tín nhiệ , 

ủng hộ Công ty tr ng  u t thời gi n qu  và mong mu n tiếp tục nhận được 

sự tin tưởng, gắn bó của quý Cổ  ông trong thời gian tới.  

 ặc  iệt ch  tôi gửi  ời  iết ơn  âu  ắc đến tậ  thể Cán  ộ Công Nhân Viên 

Công ty Cổ  hần Xây dựng Công nghiệ  (D  c n) đã gắn  ó, đ àn kết  à đồng 

hành cùng chúng tôi trên  ọi  ước đường  hát triển củ  Công ty. 

Chúng tôi đánh giá c   các ý kiến đóng gó  xây dựng của Quý vị, đồng thời 

cam kết nỗ lực  ượt qua mọi khó kh n, đồng lòng vì mục tiêu t ng trưởng 

vững mạnh và minh bạch. 

 

Kính chúc Quý Cổ  ông  ức khỏe, hạnh  húc  à thành đạt.  

     

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

                                                                                                     VŨ QUỐC KHÁNH  

          T . ồ Chí Minh, tháng 4 n   2013 
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG   
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

“Cam kết đảm bảo trách nhiệm quản trị đối với Công ty và Cổ đông  

bằng việc đảm bảo tính công khai, minh bạch,  

thông tin kịp thời và chính xác trong công tác quản trị” 
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NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)  

  QT  à   iệc theo nguyên tắc  ãnh đạo tập thể bằng nghị quyết với sự 

đi u ph i của Chủ tịch   QT  à đ  cao trách nhiệm của mỗi thành viên 

  QT để thực hiện đầy đủ các quy n  à nghĩ   ụ củ   ình; Thiểu     hục 

tùng đ    ; Các Thành  iên   QT chịu trách nhiệm v  phần việc của mình 

được phân công và tất cả Thành  iên   QT cùng chịu trách nhiệ  trước 

   C     các Nghị quyết, Quyết định củ    QT đ i với sự phát triển của 

Công ty. 

      (Trích điều 3 – Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Descon – 2012) 

Tiếp tục nguyên tắc hoạt động đã nêu từ n   2010,   QT  uôn: 

 Cùng với   n  i u  ành hành động vì quy n lợi t i cao của các Cổ 

 ông; 

 Chịu trách nhiệm cao nhất trước các Cổ  ông tr ng  iệc  ãnh đạo, 

kiể  tr , giá   át  à đi u hành hoạt động của Công ty; 

 Tôn trọng lợi ích của những người có  iên qu n đến Công ty thông qua 

các việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy tắc đạo 

đức kinh doanh; thực hiện quy n hạn và trách nhiệm củ    QT th   

Pháp Luật,  i u Lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty và quyết định 

củ   ại Hội đồng Cổ đông quy định. 

 

NHÂN SỰ CỦA HĐQT VÀ CHỦ TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG 

  QT có n   (05) thành  iên  à có cơ cấu thực hiện đầy đủ các quy n và 

nghĩ   ụ củ    QT th   quy định của pháp luật  à  i u lệ Công ty. Ba trên 

n   (3/5) thành  iên không đi u hành trực tiếp,    trên n   (3/5) thành viên 

không phải là cổ đông  ớn củ  Công ty.   ặc biệt, Chủ Tịch   QT  à  ột trong 

h i thành  iên đi u hành trực tiếp hoạt động củ  Công ty, đảm bảo tính kịp 

thời, sâu sát và minh bạch trong tất cả các hoạt động. 
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Tất cả các thành  iên đ u là những người có nhi u kinh nghiệ  tr ng  ĩnh  ực 

quản trị Công ty, quản trị tài chính, nghiên cứu chính sách, chiến  ược, có kinh 

nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng. Các thành  iên đã đóng gó  có kết 

quả trong việc hoạch định hướng đi đúng ch  Công ty tr ng tình hình thị 

trường có nhi u khó kh n, đặc biệt Công ty đ ng tr ng gi i đ ạn tái cơ cấu để 

chuyển  ình th   định hướng vì mục tiêu phát triển b n vững.  ây cũng  à 

một thách thức và áp lực rất lớn cho từng thành  iên   QT. 

  QT họ  định kỳ trực tiếp mỗi tháng một lần hoặc không quá ba (03) tháng 

một lần để xem xét và ra quyết định v  tất cả các vấn đ  của Công ty.   QT 

cũng á  dụng  hương  há  họp trực tuyến để đảm bảo tính kịp thời cho các 

quyết định. Thông qua các báo cáo và tờ trình chi tiết,   QT có thể nắm rõ 

các hoạt động để có những nhận định, ý kiến và các quyết sách góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty. 

Vai trò, nhiệm vụ chức năng của từng thành viên Hội đồng Quản 

trị được quy định như sau : 

THÀNH VIÊN CHỨC VỤ TRÁCH NHIỆM 

Ông  
VŨ QUỐC 
KHÁNH 

CT.HĐQT 

 

Ngoài những nhiệm vụ đã được qui định trong luật, 
đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động củ    QT, chịu 
trách nhiệm: 

o Phát triển quan hệ với các   n, Ngành, Cơ qu n, 
Tổ chức vì quy n lợi cao nhất của Công ty;  

o  ịnh hướng phát triển công ty, bao gồ  nhưng 
không giới hạn các vấn đ  v  đầu tư, tài  ản và 
ngành ngh  hoạt động,   u khi được chính thức 
thông qua nội dung chính với    C   à   QT 
th   quy định v  Luật  à  i u Lệ;  

o Tìm nguồn việc cho Công ty phù hợp với khả 
n ng thi công ở từng gi i đ ạn;  

o Quản trị hệ th ng; 
o Phụ trách kh i quản lý và triển khai các dự án 

xây lắp 
 

Ông 
HỒNG LÂM 

Phó 
CT.HĐQT 

 

Ngoài những nhiệm vụ đã được qui định trong luật, 
đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động củ    QT, chịu 
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trách nhiệm: 
o Là TV H QT độc lập; không tham gia trực tiếp 

vào công việc đi u hành Công ty;  
o Ngoài những nhiệm vụ được qui định trong luật, 

đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động củ    QT, 
chịu trách nhiệm giải quyết những công việc 
th   đ  nghị củ    QT sau khi có sự th ng 
nhất; 

o Quản lý hình ảnh Công ty với các cổ đông, cơ 
quan bên ngoài 
 

Bà 
NGUYỄN THỊ 
HẠNH HƯƠNG 

UV HĐQT 
kiêm TGĐ 

 

Ngoài những nhiệm vụ đã được qui định trong luật, 
đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động củ    QT, chịu 
trách nhiệm: 

o Phụ trách thu hồi công nợ cũ (chi tiết theo sự 
phân công củ    QT); 

o  i u hành công việc kinh doanh hàng ngày của 
Công ty và quản lý tài chính của Công ty; 

o Quản lý tài sản, vật tư, thiết bị; 
o Phụ trách quản lý triển khai các dự án xây lắp; 
o Phát triển tổ chức,   n hóa doanh nghiệp 
 

Ông 
LÊ HÀ GIANG 

UV HĐQT 

 

Ngoài những nhiệm vụ đã được qui định trong luật, 
đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động củ    QT, chịu 
trách nhiệm: 

o Là TV H QT độc lập; không tham gia trực tiếp 
vào công việc đi u hành Công ty;  

o Ngoài những nhiệm vụ đã được qui định trong 
luật, đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động của 
  QT, chịu trách nhiệm giải quyết những công 
việc th   đ  nghị củ    QT   u khi đã có  ự 
th ng nhất 
 

Ông 

PHẠM HẢI 

ĐƯỜNG 

UV HĐQT 

 

Ngoài những nhiệm vụ đã được qui định trong luật, 
đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động củ    QT, chịu 
trách nhiệm: 

o Là TV H QT độc lập; không tham gia trực tiếp 
vào công việc đi u hành Công ty;  

o Ngoài những nhiệm vụ đã được qui định trong 
luật, đi u lệ Công ty, quy chế hoạt động của 
  QT, chịu trách nhiệm giải quyết những công 
việc th   đ  nghị củ    QT   u khi đã có  ự 
th ng nhất; 

o Phụ trách quản lý triển khai các dự án xây lắp 
(phần M&E); 

o Phát triển tổ chức,   n hó  d  nh nghiệp 
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Một trong những điểm thành công củ    QT  à đã xác định chiến  ược hoạt 

động an toàn và kiên trì với định hướng này để củng c  bộ máy hoạt động, 

quản lý; không chạy theo doanh thu bằng mọi giá và bất chấp mọi rủi ro cho 

Công ty, cũng như quyết liệt đư  r  những yêu cầu c   hơn tr ng từng vấn 

đ  cần giải quyết. 

Các thành  iên   QT,   n  i u Hành đã c  gắng hoàn thành t t chức trách, 

nhiệm vụ,  uôn hành động vì lợi ích của cổ đông,  ợi ích của Công ty và của 

Nhà nước. 

 

NHIỆM VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) GIAO 

Tại    C  thường niên 2012,  H đã quyết nghị các vấn đ  chính như   u: 

i. Thông qua các mục tiêu chung của 2012 với qu n điểm chỉ đạ  đi u hành 

 à “Ổn định, an toàn, tạo n n tảng phát triển b n vững”. Với một s  định 

hướng là: Kiểm soát chặt chẽ qui trình quản lý, qui trình sản xuất kinh 

doanh; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức; chuyển dịch dần Chiến  ược 

trọng tâm phát triển Công ty, nhằm hình thành và xây dựng n ng  ực cạnh 

tranh c t lõi cho Công ty; T ng cường quản trị rủi r ; T ng cường công tác 

cổ đông  à các h ạt động khác. 

ii. Thông qua một s  chỉ tiêu cơ  ản ch  n   2012 

iii. Thông qua mức thù     ch    QT  à   n Kiểm soát 

  

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2012 

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đạt được của năm 2012 

- Tổng Doanh thu  :  229.235.479.954 đồng 

- Tổng Chi phí   : 213.866.157.806 đồng 

- Lãi/lỗ sau thuế  :      1.968.559.720 đồng 
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Mặc dù không hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2011 giao, 

do thị trường quá khó khăn, (Kế hoạch kinh doanh chỉ đạt 57.3% so với 

dự kiến đề ra là Vnd 400 tỷ). Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong năm 

qua của Công ty đã cho mức lợi nhuận thực dương sau hai năm lỗ liên 

tiếp, không hạch toán khoản lãi vay Vnd 13,38 tỷ của Liên Doanh 

Pumyang-Descon vào kết quả lãi/lỗ của Công ty, điều này minh chứng 

cho quá trình tái cơ cấu bắt đầu có tác dụng theo chiều hướng tốt. 

 

Các hợp đồng mới ký kết 

Tuy tình hình kinh doanh của ngành xây dựng gặp rất nhi u khó kh n, các 

công trình và dự án mới tiếp tục đình trệ (không/ngưng triển khai, điều chỉnh 

thiết kế, khó khăn về vốn, chậm triển khai, thay đổi kế hoạch), Công ty vẫn ký 

mới được một s  hợ  đồng: 

 Khu dân cư tái định cư  ình Khánh, TP.HCM – gói thầu phần thô 

(Giá trị hợ  đồng: trên 300 tỷ); 

 Công trình Bee Home,TP.HCM – (Giá trị hợ  đồng : 26 tỷ); 

 Khu dân cư tái định cư Trương  ình  ội II, quận 8, TP.HCM (Giá trị 

hợ  đồng: 1.900 tỷ); 

 Khu dân cư Thành Thái, TP.HCM (Giá trị hợ  đồng: 1.000 tỷ); 

 Trụ sở   n  hòng  ới Bộ Ngoại Giao, Mỹ  ình,  à Nội (Giá trị hợp 

đồng: 400 tỷ); 

 Cao Ốc CT4-108, U i k City, Khu V n Khê,  à  ông,  à Nội - (Giá trị 

hợ  đồng: 400 tỷ); 

Tuy nhiên, d  khó kh n chung của n n kinh tế và việc triển khai thi công từ 

phía Chủ đầu tư cũng gặp nhi u khó kh n d  hạn chế v  v n  ưu động và các 

khoản phải thu từ khách hàng thanh toán chậ .  ể tránh rủi ro cho Công ty 

D  c n,   QT quyết định dừng thực hiện 03 hợ  đồng: Xây dựng Trụ sở   n 

phòng mới Bộ Ngoại Giao, Mỹ  ình,  à Nội; Xây dựng Cao Ốc CT4-108, Usilk 



 

17 

 

City, Khu V n Khê,  à  ông,  à Nội, Công trình          ch  đến khi các 

đảm bảo v  tài chính được kiểm soát nghiêm ngặt; 

Hiện tại, Công ty đ ng triển khai tiếp gói thầu hoàn thiện củ  Khu dân cư tái 

định cư  ình Khánh, quận 2, TP.HCM (Tổng giá trị hợ  đồng: trên 80 tỷ);  

Hai (02) hợp đồng: Khu dân cư tái định cư Trương  ình  ội II,  hường 16, 

quận 8, TP.HCM (tổng giá trị hợ  đồng: 1.900 tỷ); Khu dân cư Thành Thái, 

 hường 05, quận 10, T . CM (Tổng giá trị hợp đồng: 1.000 tỷ) đ ng chờ phê 

duyệt từ UBND TP.Hồ Chí Minh. Công ty sẽ sớm triển khai ngay trong quý 

2/2013 khi có được phê duyệt củ  cơ qu n thẩm quy n. 

N   2013, Công ty  ẽ vẫn tiếp tục tập trung vào công tác sắp xếp nhân sự 

phù hợ  để ổn định bộ máy làm việc, quản lý chặt chẽ các qui trình, nhằm 

đón đầu các cơ hội mới từ thị trường và tậ  trung đẩy mạnh công tác kinh 

doanh với mục tiêu phát triển b n vững. 

 

Công tác quản trị rủi ro 

Công ty  uôn qu n tâ  x   x t, đánh giá  ức độ rủi ro của từng gói thầu, 

từng dự án trước khi tham gia;  

Tích cực đi u chỉnh và cập nhật các điểm mới trong quy trình quản lý chất 

 ượng theo tiêu chuẩn I O 9001:2008. Qu n tâ  đặc biệt đến công tác tiến 

độ và chất  ượng công trình, cũng như quản lý chi phí nhằm tránh rủi ro trong 

quá trình SXKD. 

Công ty đã  à  ẽ tiếp tục duy trì hệ th ng kiểm soát nội bộ nhằm giúp cho 

  QT  à   n đi u hành kịp thời phát hiện  à đi u chỉnh phù hợp những sự 

c  trong quá trình vận hành bộ máy SXKD. 
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ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT DO ĐẠI HỘI 

ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) GIAO 

Kết thúc năm 2012, một năm đầy khó khăn với tình hình kinh tế trong và 

ngoài nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Descon vẫn đạt được 

những thành quả đáng kể, để đạt được kết quả đó, trước hết là sự cố gắng, 

nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn bộ CBCNV Descon. Bên cạnh đó, phải 

kể đến vai trò định hướng, chỉ đạo sáng suốt, nhạy bén của HĐQT; sự quyết 

liệt, linh hoạt trong điều hành của Ban điều hành. 

 

Về công tác tổ chức điều hành 

  QT thường xuyên chỉ đạo việc rà   át, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện 

kế hoạch SXKD và kịp thời chỉ đạ  đi u chỉnh cho phù hợp với tình hình diễn 

biến của thị trường. Tận dụng, khai thác t i đ   ọi cơ hội để đạt hiệu quả và 

an toàn trong SXKD. Chỉ đạo và giám sát việc củng c  bộ máy tổ chức đi u 

hành củ  Công ty th   hướng ổn định, tinh gọn và hiệu quả; Thông qua các 

giải pháp, biện  há  đi u hành củ    n giá  đ c v  thực thi các kế hoạch và 

định hướng hoạt động củ  Công ty đã được  ại hội đồng cổ đông thông qu , 

đồng thời tổ chức giám sát các tiến độ thực hiện củ    n giá  đ c. 

  QT đã  h i hợp nhịp nhàng với   n đi u hành để chỉ đạ , đi u hành các 

hoạt động của Công ty một cách linh hoạt theo tình hình thị trường, trên cơ 

sở ổn định,  á   át định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà 

   C  đã thông qu .   àn thiện các quy chế ph i hợp hoạt động giữa 

  QT,   n kiểm soát, Tổng giá  đ c  à các  hòng   n Công ty, để thực hiện 

t t quy chế dân chủ cơ  ở. Tập hợp sự đ àn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, 

hướng mọi hoạt động của các thành viên trong Công ty vào việc thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh d  nh n   2012 đã được  ại hội đồng cổ 

đông thường niên thông qua. 

Chỉ đạ  đổi mới công tác quản lý kinh doanh, gắn kế hoạch sản xuất kinh 

doanh với thị trường, tổ chức thực hiện kế hoạch th   hướng t i đ  hó  nội 
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lực, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị thi công, kiểm soát chặt chẽ quy 

trình, tất cả vì mục tiêu nâng cao chất  ượng sản phẩ , t ng n ng  uất lao 

động, nhằm thực hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế và 

thương hiệu của Công ty, tạ  được lòng tin với khách hang, c  gắng phát huy 

thế mạnh của một Công ty chuyên v  xây lắp Công nghiệp. 

 i u hành và tổ chức sản xuất dựa trên n n tảng hệ th ng các qui chế nội bộ 

được xây dựng và th ng nhất từ cơ  ở.  ảm bảo hài hòa lợi ích của Xã hội, 

của Công ty, của cổ đông  à củ  người     động. 

 Thực hiện cơ chế thưởng  hạt nghiê   inh, không hình thức qu  

   , đi  à  thực chất, đúng người, đúng  iệc, thúc đẩy  h ng trà  

thi đu , tạ  không khí  ui tươi, tạ   ôi trường  à   iệc  ành 

 ạnh, đóng gó  tích cực ch  h ạt động  XKD củ  Công ty. 

 Rà   át  ại t àn  ộ các dự án,  ắ  xế  th   thứ tự ưu tiên thực 

hiện, giữ ổn định  ản xuất củ  Công ty, giữ gìn uy tín  ới khách 

hàng  à đả   ả   n t àn      n  XKD. Tích cực, rá  riết thu hồi 

các kh ản nợ cũ, th nh  ý những tài  ản không còn  hù hợ   ới 

 ục tiêu  hát triển củ  công ty, nhằ  cơ cấu  ại  à t ng  òng qu y 

củ    n  ưu động. 

 Thúc đẩy cải tiến công tác tiế  thị  à ch    óc khách hàng, tích 

cực, chủ động tì  kiế  thê   iệc  à , củng c   à nâng c   chất 

 ượng công tác đấu thầu. Kiện t àn  ộ  hận thường trực, chuyên 

trách, dần tiến tới chuyên nghiệ  hó   ộ  hận đấu thầu. 

 Qu n tâ  công tác nghiên cứu  à ứng dụng các công nghệ thi công 

tiên tiến, hiện đại, học hỏi kinh nghiệ , nhận chuyển gi   công 

nghệ tiên tiến  à nâng c   tính chuyên nghiệ  tr ng quản  ý  à thi 

công công trình. Nhằ   ắt kị   à trở thành đơn  ị thi công tiên 

tiến đầu ngành.  

 



 

20 

 

Chiến lược nguồn nhân lực 

Chỉ đạ    n đi u hành cải tiến tổ chức nhân  ự, hợ   ý hó   ộ 

 áy  ản xuất kinh d  nh. T ng cường tuyển dụng     động có 

t y ngh , có kinh nghiệ , chất  ượng c  . Tậ  trung, tích cực tổ 

chức các khó  đà  tạ  ngh  nghiệ  chuyên  ôn  à ng ại ngữ 

nhằ  nâng c   trình độ chất  ượng đội ngũ. 

Xây dựng  ô hình tổ chức  à triển kh i kế h ạch nhân  ự  át 

 ới kế h ạch  XKD. Tổng hợ  t àn  ộ nhu cầu nhân  ự củ  các 

đơn  ị, rà   át  à đánh giá n ng  ực nhân  ự ở tất cả các  ị trí từ 

các xí nghiệ  tới Công ty, để có kế h ạch  ắ  xế , đà  tạ , 

tuyển dụng  à đi u động kị  thời, hiệu quả. 

Chuẩn  ị nhân  ự kế thừ  th   quy h ạch đã được duyệt, ch      

 ồi dưỡng, đà  tạ  t t ch  tuyến nhân  ự này. Xây dựng các tiêu chí 

đánh giá cụ thể chi tiết,     gồ  tính  inh  ạch, 

tính hợ  tác  à  ôi cu n, tính kỷ  uật  à khả n ng tự 

học hỏi, tính hiệu quả,... 

  QT  à   n đi u hành  uôn x    iệc t ng cường 

hiệu quả  ản xuất kinh d  nh thông qu   ộ  áy tổ 

chức, nhân  ự chất  ượng c    à công tác có tính 

chất quyết định thành công tr ng tương   i. 
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CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong thời gian từ    C  thường niên 2012 đến n y,   QT ( ới được bầu lại) đã 

tiến hành 9 kỳ họp, để giải quyết các vấn đ  theo chi tiết như   u: 

STT BIÊN BẢN THỜI GIAN NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1 01/2013 

/BBH-  QT 
05/7/2013 

 

 Bầu ông Vũ Qu c Khánh giữ chức vụ Chủ 

tịch   QT 

   ng ký th y đổi người đại diện theo 

pháp luật từ ông Nguyễn Trung Hậu sang 

ông Vũ Qu c Khánh 

2 02/2013 

/BBH-  QT 
12/7/2013 

 

 Bầu ông Hồng Lâm giữ chức vụ Phó 

CT.  QT 

 X   x t đ  xuất quy chế hoạt động của 

  QT; chương trình,  hương hướng hoạt 

động của   QT tr ng n   2012; chương 

trình,  hương hướng hoạt động của 

  QT tr ng nhiệm kỳ 2012 – 2017; 

 hương án cơ cấu tổ chức hoạt động của 

Công ty và các quy chế hoạt động nội bộ  

 Vấn đ  trụ sở làm việc và công nợ cũ của 

Descon 

3 
03/2013/ 

BBH-  QT 
30/8/2012 

 

 Thông qua Quy chế hoạt động củ    QT 

 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

  QT 

 Thông qu   ơ đồ cơ cấu Tổ chức công ty 

 Thông qua nguyên tắc quy chế hoạt động 

của Công ty  

 Thông qua quy chế quản lý tài chính Công 

ty 

 Thông qu   á  cá  “Tình hình đi u hành 

hoạt động củ  Công ty đến hết tháng 

8/2012”Th ng nhất bổ nhiệ  ông  ỗ Dự 

Nhân giữ chức  .TG   hụ trách kỹ thuật 

xây  ắ . 

 Thông qua báo cáo công nợ, tài sản và các 
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vấn đ   iên qu n đến các chi nhánh của 

Công ty. 

4 
04/2013/ 

BBH-  QT 
04/9/2012 

    nghị Ngân hàng BIDV chi nhánh 

TPHCM cấp lại hạn mức tín dụng và hạn 

mức bảo lãnh 

5 05/2013/ 

BBH-  QT 
28/9/2012 

 

 Thông qua chủ trương đà   hán  à thực 

hiện một s  Dự án 

 Thông qu   hương án thu hồi công nợ 

đ i với Công ty TNHH Anh Trí (Hà Nội) 

 Thông qua việc chuyển địa chỉ Công ty từ 

35 Tôn  ức Thắng v  146 Nguyễn Công 

Trứ 

6 06/2013/ 

BBH-  QT 
26/10/2012 

 

 Thông qua nội dung chiến  ược phát triển, 

tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị, chiến  ược 

chi tiết đến 2017 của Công ty 

 Tình hình đi u hành hoạt động của Công 

ty đến hết tháng 9/2012 

 Bổ nhiệm Ông Nguyễn V n N    à   hó 

Tổng Giá  đ c kiê  Giá  đ c Chi nhánh 

Descon tại Hà Nội  hụ trách kỹ thuật xây 

 ắ  (các Dự án ngoài Bắc) 

 Thông tin v  một s  Dự án của Công ty 

hoặc Công ty đ ng đà   hán 

Thông qu  định hướng cơ cấu tổ chức 

Công ty  à  ơ đồ tổ chức Công ty 

7 
07/2013/ 

BBH-  QT 
11/01/2013 

 

 Tổng kết lại toàn bộ tình hình hoạt động 

củ  Công ty n   2012:  á  cá  h ạt 

động củ  TG ; tình hình công nợ của 

Công ty; tình hình tổ chức Công ty; xem 

xét lại việc tồn tại của các Xí nghiệp; báo 

cáo của Ban Kiểm tra công trình R7 

 Kế hoạch hoạt động 2013: Xem xét triển 

khai các dự án (đã ký   , chuẩn bị ký 

kết); th ng nhất tìm giải pháp tài chính; 

thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và dự 

trù ngân sách hoạt động n   2013) 
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 Thông qua quy chế v   ương, thưởng  

 Chuẩn bị ch  công tác    C  củ  n   

tới (công tác chuẩn bị v   CTC, đơn  ị 

kiểm toán) 

 Thảo luận v  quản trị rủi ro trong Công ty 

8 
08/2013/ 

BBH-  QT 
28/01/2013 

 

 Th y đổi công ty kiểm toán 

 Thông qua Tờ trình v  bảo lãnh, thế chấp 

tại Ngân hàng TMC  Quân  ội 

9 09/2013 

/BBH-  QT 
01/03/2013 

 

 Gia hạn bổ nhiệ  Ông  ỗ Dự Nhân - Phó 

Tổng Giá  đ c 

 Bổ nhiệm ông Châu Anh Tuấn giữ chức vụ 

Phó Tổng Giá  đ c phụ trách Kh i Kỹ 

thuật  à  ấu thầu 

 Th ng nhất đ  nghị    C     việc bán 

hoặc mua lại Dự án Preche, trên tinh thần 

thu hồi v n g c 

 Một s  vấn đ  v  quyết toán thuế 2009, 

2010, 2011 tr ng n   2013 

 Thông qua thời gian và công tác chuẩn bị 

tổ chức    C  

 Th ng nhất một s  vấn đ  v  TƯL TT  à 

 C  Công đ àn cơ  ở 

 Bàn v  cơ cấu  ương, thưởng của Công ty. 

 

 

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

Tại    C  n   2011,    C  đã th ng nhất gi   ch    QT tổ chức thực 

hiện việc phát hành cổ phần t ng   n đi u lệ từ 103 tỷ đồng lên 200 tỷ 

đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó kh n, giá chứng khoán vẫn còn ở 

mức thấ , ch  nên   QT đã nhất trí chư  thực hiện việc triển khai phát 

hành thêm cổ phiếu để t ng   n đi u lệ tr ng n   2012. Tr ng n   2013, 

  QT vẫn tiếp tục đ  xuất duy trì chủ trương  hát hành cổ phiếu t ng   n 

đi u lệ khi có đi u kiện thuận lợi  à cơ hội để thực hiện. 
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Tình hình Tài sản-Bất động sản 

 Dự án Cần Thơ 

Công ty đã quản  ý tương đ i hoàn chỉnh v  hồ  ơ  há   ý dự án cũng như 

tài sản của dự án. Tổng trị giá đã đầu tư  à 15.4 tỷ cho phần chuyển 

nhượng đất làm dự án, 9.3 tỷ cho phần xây dựng 10 c n nhà đ ng tr ng 

gi i đ ạn hoàn thiện dở dang (s  liệu kế t án đến 2011). Dự kiến Công ty 

sẽ ch  xây hàng rà  để bảo vệ r nh đất của dự án.   

Hiện đ ng  à  thủ tục để nhập thửa nhằm phục vụ cho công tác quản lý. 

 Đất Tân Uyên Bình Dương: 

Giấy chủ quy n sử dụng đất nông nghiệp với diện tích 6.399 m2 và 1.825 

m2 hiện nay do ông Nguyễn V n Thương đứng tên. 

Công ty  à Ông Thương đã có  ợ  đồng đã qu  công chứng v  việc Ông 

Thương chuyển nhượng lại tài sản ch  D  c n, nhưng đến nay vẫn chư  

tiến hành chuyển tên do một s  vấn đ   iên qu n đến Ông Thương chư  

th ng nhất x ng  hương án giải quyết. Công ty vẫn đ ng tiếp tục làm việc 

với Ông Thương    vấn đ  này. 

 Đất Tân Phú: 

Công ty đã h àn tất việc chuyển nhượng (Thông tin có đăng trên trang 

Web của Descon).  

 Đất Nhơn Trạch, Đồng Nai: 

- Công ty đã quản lý hoàn chỉnh v  hồ  ơ  há   ý đất đ i. 

-  ể quản  ý đất trên thực địa, Công ty dự kiến hợp tác với nông dân địa 

 hương để bảo vệ đất trong thời gian chờ triển khai dự án. 

 Dự án Preche tại phường Thảo Điền, quận 2: 

Hồ  ơ  há   ý của dự án do Descon thực hiện tương đ i hoàn chỉnh, nhưng 

đ i tượng thực hiện dự án này là liên doanh Pumyang - D  c n, d  đó  iên 

doanh phải thực hiện lại quy trình lập dự án. Trước mắt, U NDT  đã r  

quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định s  2974/Q -UBND ngày 9/7/2008 



 

25 

 

của UBNDTP v  việc gi   đất ch  Công ty D  c n, đồng thời giao cho Liên 

doanh Pumyang - Descon phải hoàn tất công tác đ n bù (hộ ông Lung: 

850m2 đất). Từ đó thực hiện các  ước tiế  th   để thuê đất làm dự án. 

D  tình hình khó kh n của thị trường    , d  Công ty  u y ng tại Hàn 

Qu c đ ng gặ  khó kh n    tài chính  à đ ng  hải tái cấu trúc lại (Trong 

n   2011, công ty  ẹ của Pumyang tại Hàn Qu c xin được bảo hộ phá sản 

của chính phủ Hàn Qu c). Hiện nay dự án Preche vẫn đ ng tạm dừng. 

Theo s  liệu kế t án đến 31/12/2012, Công ty Liên Doanh vẫn còn khoản 

nợ Descon s  ti n là: 104.127.917.970 đồng (g c và lãi). Khoản công nợ 

này đã được  ũy kế và phát sinh tiếp từ n   2007 ch  đến n y. Tr ng đó, 

D  c n đã hạch toán kế toán s  ti n là: 90.742.530.304 đồng (g c và lãi) 

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

D  c n đến ngày 31/12/2011  à D  c n đã hạch toán s  ti n này trong 

 á  cá  tài chính n   2011). 

Hướng giải quyết: 

Hiện n y h i  ên đ ng tiến hành gặp gỡ và thảo luận để tìm ra các giải 

pháp nhằm tháo gỡ các vấn đ   iên qu n đến dự án.   QT  ẽ đ  xuất 

 hương án giải quyết với    C  để Descon có thể nhanh chóng giải quyết 

vấn đ  rút v n đầu tư tại dự án này. 

 Dự án Đà Lạt. 

D  c n được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâ   ồng cấp giấy chứng nhận đầu tư 

s  42121000147 ngày 17/01/2008 để thực hiện dự án “Khu du  ịch sinh 

thái và nghỉ dưỡng cao cấ  D  c n”. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâ   ồng đã cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng 

đất, tr ng đó ch  D  c n thuê đất tr ng 50 n   trả ti n hàng n   để làm 

dự án trên diện tích 87,77 h  (chi   à  02 đợt: đợt 01: 66,58 h ; đợt 02: 

21,19 ha). 
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Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâ   ồng đã có   n  ản s  2142/UBND ngày 

27/04/2012 ch   h   D  c n được đi u chỉnh quy hoạch tổng thể mặt 

bằng Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Descon (tỷ lệ: 1/2000). 

Sở Tài chính tỉnh Lâ   ồng th ng nhất cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn đã có   n  ản s : 1852/STC-GCS ngày 14/08/2012 th ng nhất 

 hương án  ồi thường tài nguyên rừng trên diện tích đất chuyển mục đích 

sử dụng để xây dựng dự án. 

 ây  à  ột trong s  rất ít dự án được phép gia hạn và triển khai tại  à Lạt. 

Công ty sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục tiế  th   để thực hiện và hợp 

tác triển khai dự án.  

 Thực hiện nghĩa vụ làm chủ quyền trong dự án Cogido: 

Công ty đ ng thực hiện việc th ng nhất với công ty T    MTV  ịa  c Bình 

Thạnh và Công ty Cổ phần Tậ  đ àn Tân M i để hoàn tất nghĩ   ụ làm chủ 

quy n cho các hộ dân mua nhà do Descon xây dựng. 

 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 

  QT nhận thấy rằng kết quả thu được vẫn chư  đá  ứng như kỳ vọng, 

nhưng  ột phần nà  đó cũng ch  thấy tình hình thực tế hoạt động kinh 

doanh của Công ty trong thời gian qua. 

C n cứ Chiến  ược kinh d  nh tr ng 5 n   (đến 2017) đã được   QT 

Descon 2012 xây dựng  à thông qu :  ây  à gi i đ ạn D  c n cần thiết 

 hải “tích  ũy tư  ản” nhằ   hục  ụ ch  “tầ  nhìn” tr ng dài hạn củ  

 ình - “xây dựng n ng  ực cạnh tranh c t  õi”. Gi i đ ạn này, D  c n cần 

 hát triển th   diện rộng, th   gi   à  nhi u  ĩnh  ực kinh d  nh khi có cơ 

hội,  ới  iệc gi  t ng nh nh chóng    d  nh thu  à  ợi nhuận.  
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Về các chỉ tiêu kinh doanh đến năm 2017 

 Doanh Thu :  ạt trên Vnd 2.000 tỷ | Lợi Nhuận Vnd 50 tỷ.  

 Lợi nhuận :  ạt tỷ lệ Lợi nhuận      | V n  i u Lệ ít nhất 12%.  

 V n  i u Lệ : T ng trưởng 4.0 lần. 

Về chiến lược trọng tâm 

Tập trung phát triển Descon theo chi u rộng. Cam kết v  chất  ượng với chi 

phí thấ  hơn, tập trung vào nhóm khách hàng trung bình-khá và sử dụng 

n ng  ực quản lý thi công xây dựng & các dịch vụ có liên quan để phát triển 

thương hiệu Descon như  à  ợi thế cạnh tranh chính. 

Chú trọng xây dựng n ng  ực cạnh tranh c t  õi ch  d  nh nghiệ . Tạ  n n 

 óng ch   ự phát triển  âu dài củ  d  nh nghiệp, khẳng định vị thế của 

doanh nghiệ  trên thị trường thông qu  giá trị gi  t ng c t  õi,  ằng những 

ý tưởng  áng tạ ,  ợi nhuận thực  à   n vững. 

Về thị trường mục tiêu 

T ng     ượng thi công các dự án v  Công Nghiệ  (nước ng ài, tư nhân); 

T ng dự án thi công v  dân dụng (tập trung vào các dự án nhà ở thu nhập 

trung bình/khá);  

Mở rộng nhận thầu các dự án đầu tư của Chính Phủ; 

 ướng n ng  ực Công ty  à   hân khúc thị trường  ới “thị trường nhà  ắ  

gh  ”; Tạ  ti n đ  ch  hướng  hát triển  ới th   chi u  âu - tạ  nên giá 

trị c t  õi củ  d  nh nghiệ . 

Về nguồn lực 

Xây dựng n ng  ực  à đội ngũ nhân  ự phục vụ cho chiến  ược phát triển 

kinh d  nh tr ng ngắn hạn  à dài hạn; 

Xây dựng khả n ng  à   iệc trong các dự án Chính Phủ;  
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Mở rộng khả n ng    tài chính, các giải  há / ô hình tài chính đá  ứng 

mục tiêu chiến  ược phát triển kinh doanh; 

Tập trung nguồn lực để sáng tạo ra những giá trị gi  t ng riêng có của 

doanh nghiệp. Nhằ  khẳng định vị thế của doanh nghiệ , tạ  nên giá trị 

độc đá  của doanh nghiệ . M ng  ại  ợi nhuận thực, b n vững,  à đảm bảo 

sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. 

Về văn hóa doanh nghiệp 

Tiếp tục xây dựng “Các Giá trị đặc trưng củ  D  c n”; 

Tiếp tục xây dựng “V n  ó  đặc trưng củ  D  c n”  hù hợp với chiến  ược 

kinh doanh; 

Trở thành công ty mà mọi nhân  iên đ u mong mu n được làm việc, c ng 

hiến và phát triển ngh  nghiệp cá nhân.  

 

Trên đây là toàn bộ báo cáo quá trình hoạt động của HĐQT Công ty XDCP 

Công nghiệp Descon trong năm 2012. Rất mong nhận được những ý kiến 

đóng góp quý báu và những quyết định của Quý cổ đông, nhằm giúp cho 

HĐQT Công ty hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
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KINH TẾ VIỆT NAM 2012  
 TRIỂN VỌNG 2013 

“Song hành cùng với các khó khăn,thách thức  

sẽ là những cơ hội cho sự phát triển” 
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TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2012 

Một năm đầy thách thức và khó khăn đối với nền kinh tế Thế Giới 

và Việt Nam.  

N n kinh tế Việt Nam tiếp tục đ i mặt với nhi u khó kh n  ớn và diễn ra liên 

tục, t c độ t ng trưởng GPD chậm, chỉ đạt 5.0% so với kế hoạch 6-6.5%; chỉ 

s  sản xuất công nghiệ  t ng rất thấp, chỉ đạt 4,8% so với n   2011; cộng 

đồng doanh nghiệp (DN) gặp khó nên thu hẹp sản xuất, bất động sản trầm 

lắng và sự èo uột trên thị trường chứng khoán; nhi u DN đã rút  ui khỏi thị 

trường, gây ra sự gi  t ng    s   ượng     động thất nghiệ …  

Tr ng n   2012, nhị  độ t ng trưởng kinh tế nhìn chung suy trầm trên toàn 

thế giới. Mặc dù đã 4 n   trôi qu  kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn 

cầu bùng phát, kinh tế thế giới vẫn đ ng  hục hồi một cách chật vật. Trong 

 á  cá  “Triển vọng Kinh tế” công    trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD) cũng dự báo hạ mức t ng trưởng kinh tế thế giới n   2012  à 

2013 từ 3,4% và 4,2% xu ng 2,9% và 3,4%.  

N n kinh tế Việt N   tr ng n   2012 có thể nói  à đã  uy yếu đến mức gần 

như kiệt sức. N   2012 đã chịu “di chứng” của những bất ổn trong n n kinh 

tế v n tồn tại từ 2007. Tr ng gi i đ ạn từ n   2007 đến nay, lạm phát lên 

xu ng với  iên độ d   động rất lớn trong khi t c độ t ng trưởng GDP giả  đi 

rõ rệt. Tuy chúng ta đã kiềm chế lạm phát thấp hơn kỳ vọng, xuất siêu và tỷ 

giá đã ổn định. Nhưng chúng t  đã  hải trả bằng một cái giá không phải là rẻ.  

Th   U ND T  CM, tính đến hết tháng 11/2012 trên đị   àn T  CM đã có 

gần 21.800 doanh nghiệ  ngưng h ạt động. Tr ng khi đó, cùng kỳ n   2011 

chỉ có hơn 9.000 d  nh nghiệ  ngưng h ạt động. S  doanh nghiệ  ngưng 

hoạt động t ng c  , d  nh nghiệp thành lập mới giảm thấp. Tình hình trên 

khiến tỷ lệ người     động mất việc  à  t ng  ên, người có nhu cầu làm việc 

khó tìm việc.  
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Một năm “sóng gió” với các Doanh nghiệp xây dựng, bất động sản  

N   2012 đánh dấu một tín hiệu ổn định hơn của n n kinh tế  ĩ  ô,  ạm 

 hát được ki m chế (dự kiến cả n   t ng 7,5%),  ãi  uất ch    y đã giảm 

đáng kể so với cu i n   2011 nhưng các  d  nh nghiệp bất động sản, xây 

dựng tiếp tục phải đ i mặt với nhi u khó kh n, thách thức lớn. 

Báo cáo v  tình hình sản xuất kinh d  nh 11 tháng n   2012 của các doanh 

nghiệp thuộc Bộ Xây dựng cho thấy, những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh 

tế tr ng  à ng ài nước đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp. Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng; các doanh 

nghiệp thiếu v n cho sản xuất  à đầu tư  hát triển nhưng  iệc tiếp cận nguồn 

tín dụng, lãi suất ch    y tuy đã giả  nhưng  ẫn còn ở mức cao, nhi u doanh 

nghiệp không dám vay. 

Ngành xây dựng còn phải đ i mặt với các vấn đ  nghiêm trọng, đó  à: các 

nguồn lực phát triển tiế  tục giảm mạnh, ni m tin của thị trường bị thu hẹp, 

sức mua giảm mạnh, tồn kho, nợ đọng tr ng đầu tư xây dựng gi  t ng. Thị 

trường     tiế  tục trầm lắng, nhi u doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, 

dừng hoạt động h ặc  hải giải thể, s   ượng việc  à  ch  người     động suy 

giảm mạnh… 

Không những ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp bất động sản, mà thị 

trường còn ảnh hưởng đến thanh khoản củ  ngân hàng, gây đình trệ sản xuất 

cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, doanh nghiệp xây lắp, 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng trang trí nội thất…Có nhi u doanh 

nghiệ  đã rơi  à  tình trạng kinh doanh thua lỗ, thậm chí phá sản, giải thể, 

không tự cân đ i được nguồn trả nợ các khoản đã   y để đầu tư.  

Ngành xây dựng còn phải đ i mặt với các vấn đ  nghiêm trọng, đó  à: các 

nguồn lực phát triển tiế  tục giảm mạnh, ni m tin của thị trường bị thu hẹp, 

sức mua giảm mạnh, tồn kho, nợ đọng tr ng đầu tư xây dựng gi  t ng. Thị 

trường     tiế  tục trầm lắng, nhi u doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, 
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dừng hoạt động h ặc  hải giải thể, s   ượng việc  à  ch  người     động suy 

giảm mạnh… 

 

Thống kê tình hình kinh doanh của ngành xây dựng & kinh doanh BĐS 2012 

 Theo s  liệu th ng kê của Bộ Xây dựng, n   2012 có kh ảng 2600 đơn 

vị  thuộc ngành xây dựng & kinh d  nh     ngừng hoạt động và giải thể, 

tr ng đó 81%  là doanh nghiệp xây dựng còn lại là kinh doanh bất động 

sản. 

 Trong tổng s  55.870 doanh nghiệp xây dựng  à kinh d  nh     có 37.197 

đơn  ị kinh d  nh có  ãi, 17.000 đơn  ị bị lỗ. 

 Theo báo cáo củ  Ngân hàng Nhà nước trình lên Ủy ban Kinh tế của Qu c 

hội , tính đến 30-11-2012, tổng dư nợ của kh i này là 125.141 tỷ đồng. 

Tr ng đó có 298 d  nh nghiệ      nợ các tổ chức tín dụng từ 100 tỷ đồng 

trở lên. 

 S  liệu th ng kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây 

dựng), tại T . CM hơn 80% gi   dịch bất động sản thông qua các sàn, 

tr ng khi đó tại Hà Nội tỷ lệ này còn thấp do thói quen củ  người tiêu dùng 

mu n giao dịch trực tiếp với chủ nhà. 

 Báo cáo mới nhất v  tình hình     2012 của Bộ Xây dựng, hiện tổng  ượng 

giá trị tồn  kh       ên tới 111.963 tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dự án đang thi công tại Việt Nam trong năm 2012 
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TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2013  

“Năm 2013, thị trường bất động sản còn khó khăn, song về trung và dài hạn, 

thị trường sẽ tốt lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu nhà ở của người dân. 

Điều dễ nhìn thấy nhất là trong năm 2013, việc cơ cấu lại nguồn cung của thị 

trường sẽ mạnh mẽ và rõ nét hơn 2012, đặc biệt nguồn cung nhà ở cho người 

nghèo với những sản phẩm diện tích nhỏ, giá bán phù hợp với thu nhập của 

đại bộ phận người dân sẽ tăng lên”.. 

Trích lời Ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

N   2013, Chính  hủ  ẫn kiên trì thực hiện chính  ách ti n tệ thắt chặt, ưu 

tiên ổn định  ĩ  ô,  ạ   hát được ki   chế  ức thấ  hợ   ý. Việc giải quyết 

được nợ xấu ngân hàng, khơi thông thị trường  ất động  ản  à thực hiện tái 

Chỉ số phát triển Việt Nam năm 2012 



 

34 

 

cấu trúc d  nh nghiệ  Nhà nước  à động  ực qu n trọng thúc đẩy t ng 

trưởng kinh tế Việt N   n   2013. 

Mức t ng trưởng GD  thực củ  Việt N   n   2013, th   dự  á  củ  Quỹ 

Ti n tệ qu c tế (IMF) có thể đạt 5,9%; th   Ngân hàng  hát triển châu Á 

(AD ): 5,7%; th   Ngân hàng Thế giới (W ): 5,5%, th      C: 5,5% 

Lạ   hát n   2013, th   đ     các dự  á ,  ẫn được duy trì ở  ức tương 

đương h ặc t ng nhẹ     ới n   2012, thậ  chí W  còn dự  á   ạ   hát 

 ình quân n   còn giả  xu ng 

 ức 8%     ới  ức 9,2% củ  n   

2012. 

 

Triển vọng  

Thứ nhất,    t ng trưởng  à  ạ  

phát. Với  ục tiêu tiế  tục t ng 

cường ổn định kinh tế  ĩ  ô,  ạ   hát thấ  hơn, t ng trưởng c   hơn n   

2012, đi u hành chính  ách ti n tệ thận trọng, hiệu quả; chính  ách tài khó  

chặt chẽ thì tổng cầu tr ng n   2013  ẽ tiế  tục xu hướng t ng chậ , không 

quá cao     ới n   2012.  

Thứ hai, tỉ giá U D/VND  à thị trường ng ại h i tiế  tục ổn định. Á   ực ng ại 

tệ tr ng n   2013  à không  ớn d  cầu ng ại tệ tiế  tục giả ; GD  dự  á  

t ng 5,5%. 

Thứ ba, cán cân th nh t án không còn  à  ấn đ  đáng    ngại, chí ít  à tr ng 

tương   i gần, khi n   2012, cán cân thương  ại từ nhậ   iêu chuyển   ng 

thặng dư, giú    ại  ỏ thâ  hụt thương  ại c   trước đây đã hạn chế tác 

động tích cực củ  các dòng   n FDI, ODA  à ki u h i. 

Thứ tư,     ãi  uất. Cu i n   2012,  ãi  uất đi u hành  à  ãi  uất huy động  à 

ch    y đã giả   ạnh. Tình hình kinh tế khó kh n, hàng tồn kh   ớn, nợ xấu 

t ng ở  ức 8,8%  à những nhân t  chủ yếu  à  giả  t c độ t ng trưởng tín 
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dụng. Khi  ấn đ  nợ xấu,  ở hữu ch   được giải quyết, t ng trưởng  ẽ có cơ 

hội t ng  ên.  

Dự báo thị trường ngành bất động sản, xây dựng Việt Nam 2013 

N   2013 được nhận định  à n   thị trường      ẽ tiếp tục 

tr ng xu hướng đi u chỉnh giảm. Hàng tồn kho của các dự án dân 

dụng chiếm tỷ trọng lớn;  

Hầu hết các DN bất động sản hiện n y đ u bị thua lỗ, có nhi u 

DN đứng trước nguy cơ  há  ản vì nợ xấu t ng, nợ vay lớn, không 

thể cơ cấu lại nợ đến hạn, hàng tồn kho lớn không  án được. Do 

vậy mảng thị trường xây dựng dân dụng sẽ còn nhi u khó kh n  à 

khó có khả n ng  hát triển nhi u dự án mới trong n   2013. 
 

Riêng mảng sản xuất kinh doanh, nhu cầu đầu tư  hát triển kinh 

tế, mở rộng nhà máy sản xuất của một vài nghành ngh  vẫn còn, 

đặc biệt  à các nhà  áy đầu tư củ  nước ngoài. 

 

Mảng nhà ở xã hội đ ng có nhi u dự án dở dang 

chư  h àn thành từ 5-7 n   trở  ên  à đ ng có 

áp lực phải hoàn thành dự án để nhanh chóng 

đư   à   ử dụng, đá  ứng các nhu cầu v  tái 

định cư, nhà thu nhập thấ  ch  các chương 

trình xã hội. 
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Giới bất động sản bi quan về 2013  

Thách thức lớn nhất - Vẫn còn hàng tồn kho.N   2012 dần khép lại bằng bức 

tranh ả  đạm của thị trường bất động sản (   ) đóng   ng, hầu hết các 

 hân khúc như c n hộ chung cư, trung tâ  thương  ại,   n  hòng ch  thuê, 

đất n n biệt thự đ u giảm giá, sức  u   à  ượng giao dịch, tồn kho lớn, nhi u 

nhà đầu tư gặ  khó kh n g y gắt v  tài chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tồn kho BĐS của các công ty niêm yết tính đến 30/6/2012) 

 

    đ ng đ i mặt với vấn đ  hàng tồn kho quá lớn, doanh nghiệp rất khó có 

khả n ng  ực dậy, k   th   đó  à  ự sụt giảm của nhi u ngành sản xuất. Nợ 

xấu đ ng rất cao cản trở việc tiếp cận nguồn tín dụng mới, và doanh nghiệp 

cũng như  ản xuất liên quan không có nguồn v n mới để tái cơ cấu, tiếp tục 

duy trì hoạt động kinh doanh. Nguồn v n tín dụng là ngắn hạn chư  có công 

cụ tài chính trung và dài hạn cho thị trường    .  ức tranh của thị trường 

n   2013 được dự  á   à chư  có tín hiệu đi  ên. 

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TỒN KHO LỚN 
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   Điểm sáng 

 ản  hẩ   ất động  ản có được chà  đón  ạnh  ẽ h y 

không  hụ thuộc rất  ớn  à  diễn  iến kinh tế 2013.  ởi  ậy, 

nhìn  à  những yếu t  kinh tế  ĩ  ô,  hần nà  có thể  ường 

tượng     ức tr nh thị trường.N   2013, t ng trưởng GD , 

th   dự kiến củ  Chính  hủ  ẽ đạt 5,5%.  i kè   ới đó  à 

t ng trưởng tín dụng ở  ức 12%, c   gần gấ  đôi     ới n   

2012. Lãi  uất ti n gửi được dự  á  còn dư đị  giả  tiế  

xu ng 6 - 7%/n  , tạ  đi u kiện ch   iệc tiế  cận   n ngân 

hàng dễ dàng hơn rất nhi u. Lạ   hát  ẽ tiế  tục được ki   

chế ở  ức thấ , 7 - 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr ng n   2013, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư   n ch    y đ i với nhà 

ở ch  các đ i tượng xã hội, các công trình sắp hoàn thành hoặc đ ng triển 

kh i đúng tiến độ để sớ  đư   ản phẩm ra thị trường. Kiểm soát chặt chẽ đ i 

với các dự án thuộc phân khúc thị trường không phù hợ   à đ ng gặp khó 

kh n, như các dự án nhà ở cao cấ ,   n  hòng ch  thuê... 
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Hàng loạt ngân hàng hỗ trợ v n ưu đãi ch  người có thu nhập thấp mua nhà 

được   ng đợi như  ột giải pháp dần hâm nóng thị trường. Tr ng đó, 35% 

dành cho các chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà phổ thông và 65% còn lại 

dành ch  người mua nhà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy, mức độ phát triển của thị trường ngành xây dựng, bất động sản 

năm 2013 vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bản thân các doanh nghiệp không 

chỉ trông chờ vào chính sách mà phải tự cứu lấy mình bằng tái cơ cấu, hoặc 

rời bỏ thị trường. "Triển vọng thị trường BĐS 2013 vẫn đang trong tình trạng 

tất cả đều chờ đợi. Mặc dù vậy, thị trường vẫn có những điểm sáng nếu 

doanh nghiệp có sự điều chỉnh, tập trung vào phân khúc bình dân, giá thấp, 

diện tích nhỏ thì chắc chắn sẽ thành công", bà Đỗ Thu Hằng, đại diện Savills 

Việt Nam nhận định. 

 

 

Thống kê dự án dự kiến thi công tại Việt Nam năm 2013 
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 HOẠT ĐỘNG CỦA  BAN ĐIỀU HÀNH 

“Xây giá trị, dựng thành công” 
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TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DESCON NĂM 2012 

N   2012  à  ột n   đánh dấu sự chuyển mình của Descon; ngoài những 

thuận lợi d  thương hiệu Descon là một thương hiệu có uy tín,  âu n     ng 

lại; sự nỗ lực hợp tác và thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệ  đ i với 

khách hàng, dự án đ ng  à dự kiến thực hiện đã tạ  được ni m tin và sự tin 

tưởng củ  các đ i tác thông qua: s   ượng các dự án được mời th   gi  đấu 

thầu gi  t ng (đặc biệt có các dự án lớn củ  nước ngoài, các dự án có yêu cầu 

kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn LEED, yêu cầu thời gian thi công ngắn); hệ th ng 

nhà cung cấp và nhà thầu phụ nhân công có chuyên môn cao, hỗ trợ và linh 

hoạt trong hoạt động xây lắ ; các đ i tác tổ chức tài chính, ngân hàng, cổ 

đông  à các đ i tác khác hỗ trợ  à cùng  ượt khó giú  công ty đứng vững 

tr ng n   2012. 

Mặc dù s   ượng dự án trúng thầu chư  nhi u do sự cẩn trọng lựa chọn dự 

án thi công phù hợp với n ng  ực quản lý và tình hình tài chính chung giữ  đ i 

tác và Công ty; trị giá trung bình của hợ  đồng ký kết gi  t ng (từ trên Vnd 

100 tỷ đến hơn Vnd 1.000 tỷ/hợ  đồng) chứng minh khả n ng quản lý và thi 

công chung củ  công ty đã cải thiện  à được khách hàng tin tưởng. 

Kiên định với định hướng nâng c   n ng  ực quản lý, thi công, khả n ng kiểm 

soát tài chính và dòng ti n lành mạnh, phát triển b n vững; tr ng n   2012, 

ít nhất có 3 dự án dự kiến thực hiện đến phút cu i phải từ ch i và nhi u dự 

án khác không đạt tiêu chí triển kh i được đặt ra của hệ th ng kiểm soát nội 

bộ công ty. 

Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào vấn đ  nâng c   n ng  ực nhân sự, hiệu 

quả hoạt động của bộ máy quản lý; giải quyết các vấn đ  tồn đọng cũ trước 

đây th   hướng minh bạch và chuyên nghiệp nhằm xây dựng và phát triển hệ 

th ng ổn định. 
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Những khó khăn, thách thức 

 Khả n ng huy động v n và kiểm soát dòng ti n thi công theo yêu cầu càng 

ngày càng khắt khe của các hệ th ng, tổ chức tài chính;  

  ánh giá hết các rủi ro trong vấn đ  thanh khoản và khả n ng th nh t án 

nhanh của khách hàng; 

 Ph i hợp thi công xây dựng với các giải pháp tài chính nhằm mang lại 

những giá trị gi  t ng ch  đ i tác, đồng thời thể hiện sự quyết tâm và tinh 

thần trách nhiệm cao với khách hàng; 

 Minh bạch hóa hệ th ng và các công việc có liên quan, nâng cao tính 

chuyên nghiệp trong từng công tác;.. 

 

Những điểm đã đạt được trong năm 2012 

 Bộ phận Tài Chính Kế T án đã ổn định. Hệ th ng báo cáo với các s  liệu kịp 

thời, chính xác và hỗ trợ thông tin phục vụ cho công tác quản lý; 

 Thành lập bộ phận kiểm soát Kế Hoạch, chi phí, dòng ti n nhằm kiểm soát 

chi tiết hiệu quả của từng công tác, ph i hợp chặt chẽ với công trường; 

 Bộ phận kỹ thuật  à công trường là một kh i th ng nhất, khả n ng  inh 

hoạt đi u ph i nhân sự giữ  công ty  à công trường diễn ra nhịp nhàng 

theo yêu cầu công việc; 

 T ng cường bộ phận an ninh nội bộ nhằm giảm thiểu các thất thoát và 

kiểm soát các vấn đ  an ninh tại công trường; 

 V  đầu tư: xác định chủ trương không đầu tư dàn trải làm suy yếu nội lực 

tài chính và không kiểm soát t t như những gi i đ ạn trước; kiên định đi 

theo chủ trương chỉ tậ  trung  à  n ng  ực lõi là thi công xây dựng để tập 

trung mọi nguồn lực  à  các công trình đ ng thực hiện, hoàn thành các 

công tác  iên qu n đến chủ quy n và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản; 
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tiếp tục giải quyết, thu hồi các công nợ cũ trước đây  à giải quyết các vấn 

đ  có  iên qu n đến trách nhiệm của Công ty. 

Trong năm 2013, Công ty dự kiến sẽ thực hiện công tác quyết toán thuế 

2009, 2010, 2011 nhằm giải thể dứt điểm các Chi Nhánh, Xí Nghiệp hiện đã 

ngưng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. 

Các xí nghiệp hiện còn hoạt động bao gồm: XN1, XN C&ME, XN3. 

 

Đánh giá 5 năm hoạt động từ 2008-2012 

STT CHỈ TIÊU (TRIỆU ĐỒNG) 2008 2009 2010 2011 2012 

1 D  nh thu thuần 471.686 404.267 324.237 295.186 229.235 

2 Tỷ  ệ t ng trưởng (%) 26% -14% -20% -9% 
 

3 Lợi nhuận   u Thuế 11.709 21.113 (1.816) (5.135) 1.968 

4 Tỷ  ệ (%) trên D  nh thu 2% 5% -6% -2% 1% 

 

(Trong đó: lãi Liên doanh được hạch toán vào doanh thu và lợi nhuận  

từ năm 2007-2011).  

 

Kết quả kinh doanh năm 2012 

                                                                                                                     (ĐVT: triệu đồng) 

KẾT QUẢ KINH DOANH Đơn vị 2010 2011 2012 

D  nh thu thuần  Triệu đồng 324.237 295.186 229.235 

Lợi nhuận từ h ạt động kinh doanh Triệu đồng - 9.122 - 6.492 2.045 

Tổng  ợi nhuận trước thuế Triệu đồng - 17.063 - 5.134 1.968 

Lợi nhuận   u thuế Triệu đồng - 18.933 - 5.134 1.968 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN Đơn vị 2010 2011 2012 

Tổng tài  ản Triệu đồng 440.043 393.814 481.202 

V n đi u  ệ Triệu đồng 103.000 103.000 103.000 

Nguồn   n chủ  ở hữu Triệu đồng 187.542 186.000 187.809 
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CÁC CHỈ TIÊU KHÁC Đơn vị 2010 2011 2012 

Cơ cấu tài  ản 
    

Tài  ản ngắn hạn/tổng tài  ản % 62 64 67 

Tài  ản dài hạn/tổng tài  ản % 38 36 33 

Cơ cấu nguồn   n 
    

Nợ  hải trả/tổng tài  ản % 57 53 61 

Nguồn   n chủ  ở hữu/tổng tài  ản % 43 47 39 

TỶ  UẤT LỢI N UẬN Đơn vị 2010 2011 2012 

Lợi nhuận   u thuế/tổng tài  ản (ROA) % -4,3 -1,3 0,4 

Lợi nhuận   u thuế/nguồn   n chủ  ở 
hữu (ROE) 

% -10,1 -2,8 1,05 

Lợi nhuận   u thuế/  n đi u  ệ % -18,4 -5 -1,9 

Lợi nhuận   u thuế/D  nh thu thuần % -5,9 -1,7 0,9 
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Kết quả 2012 so với kế hoạch 
 

STT CHỈ TIÊU (TRIỆU ĐỒNG) 2012 KẾ HOẠCH SO VỚI KẾ HOẠCH 

1 D  nh thu thuần 229.235 400.000 57% 

2 Tỷ  ệ t ng trưởng (%)                 -22% 36% 
 

3 Lợi nhuận   u Thuế 1.968 5.000 39% 

4 Tỷ  ệ (%) trên D  nh thu 1% 1,3% 69% 

 

Trong năm 2012, doanh thu dự kiến của dự án Trương Đình Hội 161 tỷ đồng  
chưa ghi nhận do thủ tục pháp lý kéo dài hơn so với dự kiến,  

phần doanh thu này chuyển sang năm 2013.  

 
 

Tình hình triển khai các Công trình thi công năm 2012 
 

CÔNG TRÌNH 
ĐỊA 

ĐIỂM 
QUY MÔ 

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(VND) 

TÌNH TRẠNG 

Nhà kho 
VINAFCO 

Bình 
Dương 

10,000 m2 37,486,066,000 Hoàn thành 

Nhà kho 
VINAFCO 

 à Nẵng 5,000 m2 22,258,078,000 Hoàn thành 

Toà nhà VP 
MASECO 

TPHCM 
2 hầm, 

12 tầng. 
DTS:6,532m2 

46,145,495,299 Hoàn thành 

Nhà máy điện tử 
MASECO-Số 2 

TPHCM 
12 tầng. DTS: 

6,532 m2 
32,150,220,000 Hoàn thành 

Nhà kho TSC TPHCM 
3,5 tầng. 

DTS: 7,000 
m2 

63,815,912,907 Hoàn thành 

Nhà máy dược 
phẩm Tiêm Bột 

TPHCM 7,884 m2 27,924,658,388 Hoàn thành 

Nhà máy điện tử 
MASECO-Số 2 

TPHCM 
2 tầng, DTS: 

4,500 m2 
20,380,000,000 

Thi công giai 
đ ạn cu i và 
chuẩn bị 
bàn giao 

Toà nhà IVB TPHCM 
2 hầm, 

 12 tầng 
64,418,463,000 Hoàn thành 

Nhà mẫu Khu 
nghỉ dưỡng  
TRI VIỆT HỘI AN 

Quảng 
Nam 

Biệt thự, 
resort,  

khách sạn… 
2,622,291,838 Hoàn thành 



 

45 

 

Nhà ăn  
đảo Kim Cương 

TPHCM  2,637,245,089 Hoàn thành 

Khu dân cư 
BÌNH KHÁNH 

TPHCM 
5 kh i nhà,  
18-25 tầng 

320,656,619,013 

  ng thi công. 
Chuẩn bị thi công 
gói thầu hoàn 
thiện. 

Nhà máy  
GẠO ĐỒ 

Long An 5 nhà xưởng 21,719,577,878   ng thi công. 

Khu dân cư 
TRƯƠNG  
ĐÌNH HỘI 

TPHCM 
DTS:  

246,968 m2 
1,900,000,000,000 

 ã ký kết Hợp 
đồng. Chờ phê 
duyệt của UBND 
TpHCM. 

USILK CITY 
 à  ông,  

Hà Nội 

DT :11.000 
m2, gồm 612 

c n hộ,  
25 tầng 

400,000,000,000 

 ã ký  ợ  đồng. 
Hiện tạm dừng 
việc triển khai dự 
án để đánh giá 
nguồn ti n. 

Khu dân cư 
THÀNH THÁI 

TPHCM 

DT :11.000 
m2, gồm 612 

c n hộ, 
 30 tầng 

1,000,000,000,000 
 ã ký  ợ  đồng, 
đ ng chờ phê 
duyệt 

Văn phòng Bộ 
Ngoại Giao, gói 
thầu hoàn thiện 

Từ Liêm,  
Hà Nội 

DTS: 71,000 
m2 

40,000,000,000 

 
 

 ã ký  ợ  đồng, 
hiện ngưng  
triển khai. 

Công trình Nhà ở 
BEE HOME 

Tân Bình, 
TPHCM 

2 kh i nhà 
36,212,560,000 

 

  ng thực hiện, 
chờ Bảo lãnh 
thanh toán của 
chủ đầu tư 
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   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG 

Song song với hoạt động kinh doanh, công ty tập trung vào công 

tác duy trì và cải tiến hệ th ng quản  ý. Các quy trình  à  hương 

pháp quản lý được nghiêm túc xem xét và cải tiến phù hợp và 

hiệu quả. Công tác đánh giá nội bộ và kiểm soát việc tuân thủ hệ 

th ng quản  ý được triển khai thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ồng thời, xác định việc phát triển nguồn nhân lực là n n tảng cho sự phát 

triển b n vững củ  D  c n,   n đi u hành công ty cũng đã triển khai thực 

hiện nhi u hoạt động phát triển nguồn nhân lực. Các chính sách nhân sự làm 

cơ  ở cho việc đánh giá, trả  ương  à động  iên người     động đã được xây 

dựng và triển khai hiệu quả. Việc giao trách nhiệm và phân quy n cho các cấp 

quản  ý cũng đã gó   hần nâng cao tính chủ động trong công việc  à n ng  ực 

quản  ý. T ng cường nguồn nhân sự có n ng  ực cho các bộ phận Quản lý dự 

án, Tài chính, Nhân sự, Xây lắ ,…giú  t ng hiệu quả công việc. Công tác quản 

 ý chi  hí công trình được quan tâm và có kế hoạch kiểm soát, quản lý chi phí 

phù hợp. 

Công trình Khu dân cư  ình Khánh,TPHCM 



 

47 
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ NĂM 2012 

 

Tổng s      động trong Công ty :  100 người (71.43% so với n   2011) 

 Tổng s      động ngắn hạn, thời vụ :   920 người (giảm 20.0% so với n   

2011) 

 Trình độ C   đẳng/ ại học trở lên  :  84 người, chiếm 78,37%  

 Nam  :  79 người , chiếm 79%  ;  Nữ   :  21 người , chiếm 21% 

 

Thống kê nhân sự qua các năm 2009-2012 

CHỈ TIÊU NHÂN SỰ 2009 2010 2011 2012 

Tổng số lượng NV 240 144 140 100 

Số lượng NV Nam 214 120 118 79 

Số lượng NV Nữ 26 24 22 21 

Trình độ NV     

Trên ĐH 0 0 4 2 

Đại học 63 61 63 70 

Cao đẳng 52 51 47 14 

Trình độ khác 125 32 30 16 
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Tình hình nhân sự năm 2012 

Năm 2012, Descon đã từng bước giải quyết được các vấn đề về nhân sự, đặc 

biệt là vấn đề thiết hụt nhân sự chủ chốt xảy ra trong năm 2011. 

Hầu hết các vị trí chủ ch t đã có nhân  ự có kinh nghiệ   âu n    à chuyên 

môn từ các Xí nghiệp, công ty cùng ngành v  làm việc; 

Cán bộ quản lý cấp trung và kỹ  ư được sàng lọc qua công việc thực tế và tập 

trung vào hiệu quả công việc, chuyên môn thi công nhằ  đá  ứng nhu cầu 

đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng và dự án; 

Nhân sự được sắp xếp, luân chuyển và b  trí phù hợp với n ng  ực chuyên 

môn và khả n ng giá   át, quản lý. 

 

Chính sách đối với người lao động  

Thực hiện t t  ọi chính  ách th   quy định 

Nhà nước đ i  ới người     động: ký hợ  

đồng     động, thực hiện  ả  hiể  y tế,  ả  

hiể  xã hội,  ả  hiể  thất nghiệ , thưởng 

tháng  ương 13. Th   gi   ả  hiể  t i nạn 

ch  người     động,  ả  hiể  ch    óc  ức 

khỏ   ả  Việt ch  cấ  Giá    c; 

Rà   át đi u chỉnh áp dụng  chính sách phúc 

lợi của CBNV phù hợp với tình hình thực tế;  

Từng  ước xây dựng  à cải thiện   n hó , 

 ôi trường  à   iệc chuyên nghiệ , hiệu quả 

phù hợp với nhu cầu phát triển b n vững, 

minh bạch và rõ ràng của công ty;Thực hiện 

đi u chỉnh  ương để nâng c   n ng  ực cạnh 

tr nh trên thị trường     động  à thu hút 

nhân tài; 

Một buổi chia sẻ định hướng chiến  
 ược Descon tại   n  hòng công ty. 
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Tổ chức các lớp huấn luyện bên ngoài và nội bộ v  kỹ n ng chuyên  ôn  à kỹ 

n ng     ch  đội ngũ CBCNV nhằ  nâng c   n ng  ực nhân sự D  c n, đá  

ứng nhu cầu phát triển kinh doanh mới của công ty; 

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung nhằm xây dựng   n hó  công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu hút và trọng dụng nhân sự giỏi là một trong 
những mục tiêu hướng đến của Ban Quản Trị 

Vinh danh nhân sự có thâm niên  
công tác  âu n   tại Descon 

 ịnh kỳ tổ chức các hoạt động chia sẻ v  

định hướng và chiến  ược hoạt động cho 

toàn thể Nhân viên công ty. 

Tổ chức các khó  đà  tạo nâng cao kiến thức 

chuyên môn, kỹ n ng  à   iệc  à tư duy 

chiến  ược. 
 

Triển kh i các chương trình đánh giá nhân 

viên, theo dõi kết quả công việc để sàng lọc 

ra lực  ượng nhân sự đủ n ng  ực, gắn bó với 

chiến  ược dài hạn của công ty. 
 

Thực hiện giao trách nhiệm và ủy quy n rõ 

ràng cho các cấp quản  ý  à công trường: 

 hó TG , Giá  đ c Tài chính, G  Nhân  ự, 

Chỉ huy trưởng công trường…giú   ộ máy 

nhân sự vận hành chủ động và hiệu quả hơn. 
 

Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách nhân 

sự, các quy trình-quy chế-quy định phù hợp 

thực tiễn hoạt động công ty. Tuyển dụng và 

sắp xếp nhân sự theo nhu cầu thực tế và 

hiệu quả công tác.  
 

Xây dựng chính sách phát triển sự nghiệp, 

thu hút nhân viên giỏi, tạ  đi u kiện cho 

nhân  iên có  ôi trường làm việc t t, công 

bằng và nâng cao hiệu quả công việc. 
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PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DESCON 2012  

Tuy chịu tác động từ sự bất ổn của n n kinh tế nói chung và ngành xây dựng 

nói riêng, tr ng n   2012, D  c n đã tạ  được sự t ng trưởng v  lợi nhuận 

so với n   2011,  ới d  nh thu đạt 229 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.9 

tỷ đồng. Công ty đã có  ợi nhuận   u 2 n    ỗ liên tiếp. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
  

        

DOANH 
THU 

    LỢI NHUẬN GỘP   LỢI NHUẬN SAU THUẾ    

Triệu đồng   Tỷ đồng   Tỷ đồng    

 
2010 

        
324.237    

  
2010 

          
15.613    

  
2010 

 
-18.933   

  

 
2011 

        
295.186    

  
2011 

            
1.944    

  
2011 

 
-5.134   

 

 
2012 

        
229.235    

 

 
2012 

          
15.369    

 

 
2012 

            
1.968    

TỔNG TÀI SẢN  TỔNG NỢ  
PHẢI TRẢ 

 VỐN CHỦ SỞ HỮU   

Triệu đồng   Tỷ đồng   Tỷ đồng    

 
2010 

      
440.043    

  
2010 

        
252.501    

  
2010 

        
187.542    

  

 
2011 

        
393.814    

  
2011 

        
207.814    

  
2011 

        
186.000    

  

 
2012 

        
481.202    

 

 
2012 

        
293.392    

 

 
2012 

        
187.809    

 

Tỷ số tài chính               

LNST/vốn điều lệ  Nợ phải trả/ 
tổng nguồn vốn 

 Khả năng thanh toán 
 hiện hành 

Triệu đồng   Tỷ đồng   Tỷ đồng    

2010 -18%  2010 57%  2010 1,15   

2011 -5%  2011 52%  2011 1,21   

2012 1,91% 
 

2012 60% 
 

2012 1,22 
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Doanh thu năm 2012 

Nhờ sự nỗ lực không ngừng củ   ãnh đạ  & các  hòng   n tr ng công ty 

trong việc tìm kiếm các hợ  đồng mới, thi công hiệu quả các công trình cũ  à 

yếu t  mang lại thành công ch  n   2012. D  tình hình kinh tế trong n   

vừa qua còn gặp nhi u khó kh n, nguồn v n dành cho bất động sản vẫn chư  

được khai thông dẫn đến việc các chủ đầu tư đi u chỉnh thời gian khởi công 

và tiến độ xây dựng các dự án, điển hình là dự án Tái  inh Cư Trương  ình 

Hội Q.8, Công ty đã ký hợ  đồng từ tháng 9/2012 nhưng  ẫn chư  triển khai 

và ghi nhận 161 tỷ vào doanh thu, dẫn đến doanh thu 2012 sụt giảm so với 

n   2011  à không đạt được kế hoạch n   đã đặt ra (400 tỷ). 

Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2011 2012 

S   ượng hợ  đồng kí kết Tỷ đồng 19 11 6 

Giá trị hợ  đồng Tỷ đồng 456 142 379 

Doanh thu thực hiện Tỷ đồng 324 295 229 

 
 

Giá trị các hợp đồng đã ký và thực hiện qua các năm 

19 11 6
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43%

3%

19%

9%

26% Bình Khánh

Gạ   ồ

IVB

MASECO

Công trình khác

Doanh thu từ công trình  ình Khánh R7 đ ng chiếm tỷ trọng cao nhất trong 

cơ cấu doanh thu. Các công trình dở dang từ các n   trước cũng đã được tập 

trung thi công và ghi nhận d  nh thu tr ng n   2012. 

 

Doanh thu theo từng công trình trong năm 2012 

            

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận sau thuế 2012 

Descon khép lại n   2012  ới mức lợi nhuận sau thuế đạt 1.9 tỷ đồng, t ng 

138 % so với n   2011. 

Trong b i cảnh n n kinh tế gặp nhi u khó kh n, đứng trước nhi u khó kh n 

và thách thức, D  c n đã á  dụng các biện pháp thi công nhằm tiết kiệm chi 

phí, quản trị chi phí chặt chẽ nhằ  đạt được sự t ng trưởng v  lợi nhuận qua 

các n  . N   2012 D  c n đã có được lợi nhuận   u 2 n   chịu lỗ liên tiếp. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 2012 củ  D  c n  à 6.7%, t ng 9.3  ần so với n   2011, 

chi phí quản lí doanh nghiệp giảm dần qu  các n   2010-2012, và kết quả tỷ 

suất lợi nhuận sau thuế t ng 138 %     ới cùng kì n   trước. 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Các chỉ tiêu tài chính 

Tài sản và nguồn vốn 

Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2011 2010 

Tổng tài sản Triệu đồng 481.201 393.813 440.042 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 322.292 252.933 274.862 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 158.909 140.880 165.180 

Nợ phải trả Triệu đồng 293.392 207.813 252.500 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 265.063 202.822 235.296 

Nợ dài hạn Triệu đồng 28.329 4.991 17.204 

 

So với n   2011, tổng giá trị tài sản củ  D  c n t ng 22%. Tài  ản và nguồn 

v n của Descon không có sự biến động lớn do công ty không tiến hành mua 

sắm máy móc thiết bị có giá trị lớn tr ng n   2012.  

N   2012, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của Descon là 

0.4% t ng trưởng so với n   2011, đây  à kết quả của v n đầu tư đã được 

chuyển hóa t t, mang lại hiệu quả hoạt động hơn   ng đợi trong tình hình 

kinh tế hết sức khó kh n  à cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Trong 

tương   i D  c n  ẽ tiếp tục kiểm soát và sử dụng t t nguồn tài sản để có thể 

phát triển ổn định và vững chắc. 

Nguồn v n hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh củ  D  c n tr ng n    ừa qua 

cũng gi  t ng để đá  ứng cho việc thi công các công trình lớn. Cơ cấu nợ phải 

trả/tổng nguồn v n là 60% vào thời điểm cu i n   2012 được xem là một 

cấu trúc v n hợ   ý đ i với một doanh nghiệp hoạt động tr ng  ĩnh  ực xây 

dựng như D  c n. Tr ng n n kinh tế thị trường, quyết định cấu trúc nguồn 

v n là một vấn đ  hết sức quan trọng đ i với mỗi doanh nghiệp, bởi nó là yếu 

t  ảnh hưởng rất lớn đến tỷ suất lợi nhuận trên v n chủ sở hữu và rủi ro tài 

chính mà doanh nghiệp có thể phải đ i mặt. 
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Đánh giá các chỉ số tài chính 

Khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2011 2010 

Khả năng thanh toán nhanh  ần 0,9 0,7 0,1 

Khả năng thanh toán hiện hành  ần 1,2 1,2 0,7 

 

X t trên  hương diện khả n ng th nh t án có thể thấy các chỉ s  thanh toán 

nhanh, thanh toán hiện thời luôn nằm ở ngưỡng  n t àn  à t ng dần từ n   

2010 đến 2012, tr ng đó khả n ng th nh t án hiện thời hơn 1  ần và khả 

n ng th nh t án nh nh  uôn trên ngưỡng an toàn 0,5. 

Nhìn chung, vay và nợ ngắn hạn củ  D  c n có t ng  ên tr ng n   2012 

nhằ  đá  ứng nhu cầu v n thi công các công trình, tuy nhiên, Descon vẫn 

đảm bảo khả n ng trả nợ t t và không có nợ vay quá hạn.  

 Khả năng sinh lời 

Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2011 2010 

Lợi nhuận gộp/tổng doanh thu % 6,7% 0,7% 4,8% 

Lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu % 0,9% -1,7% -5,9% 

Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 
(ROA) 

% 0,4% -1,3% -4,3% 

Lợi nhuận sau thuế/v n chủ sở hữu 
(ROE) 

% 1,0% -2,8% -10,1% 

Lợi nhuận sau thuế/v n đi u lệ % 1,9% -5,0% -18,4% 

 

N   2012  ẫn là một n   đầy khó kh n ch  ngành xây dựng, tuy vậy, Descon 

vẫn nỗ lực trong việc tìm kiếm các hợ  đồng mới  à thi công các công trình cũ 

để đạt được kết quả t ng trưởng khá t t so với n   2011. 

D  nh thu n   2012  à 229 tỷ đồng, giảm 22% so với n   2011; tr ng khi đó 

lợi nhuận sau thuế t ng 138%     ới n   2011, đạt 1.9 tỷ đồng. Descon luôn 

nhận thức, nỗ lực kiểm soát t t chi phí, nhằ  đ    ại hiệu quả hoạt động cao 
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nhất cho công ty và lợi ích t t nhất cho các cổ đông. Các chỉ tiêu liên quan 

đến khả n ng  inh  ợi củ  D  c n như Lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu 

(ROE), Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) và Lợi nhuận sau thuế/v n chủ 

sở hữu đ u t ng trưởng so với n   2011. 

 

Năng lực hoạt động 

Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2011 2010 

Vòng quay khoản phải thu lần 1,2 2,1 2,8 

Vòng quay hàng tồn kho lần 2,2 3,0 2,9 

Vòng quay khoản phải trả lần 0,8 1,4 1,3 

Vòng quay tài sản c  định lần 15,3 17,7 19,9 

 

 ặt mục tiêu phát triển b n vững, Descon tận dụng triệt để mọi nguồn lực 

nhằm t i đ  h á  iệc sử dụng tài sản. Vòng quay tài sản c  định của Descon 

khá cao minh chứng việc sử dụng tài sản hiệu quả củ  D  c n.  ể đón đầu xu 

thế hồi phục và phát triển của n n kinh tế, D  c n đ ng tiếp tục tập trung 

đầu tư thê  nhi u máy móc thiết bị đá  ứng nhu cầu thi công những công 

trình lớn trong thời gian sắp tới. 

Các chỉ tiêu vòng quay khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho và khoản phải 

trả có biến động tr ng n   2012, nguyên nhân là do các chủ đầu tư gặp khó 

kh n    nguồn ti n dẫn đến việc kéo dài thời hạn thanh toán cho Descon. 

D  c n đặt mục tiêu cải thiện các chỉ tiêu hoạt động này tr ng n    ắp tới, 

thể hiện được công tác thu hồi nợ hiệu quả, tránh nợ xấu và duy trì sự ổn 

định trong hoạt cũng như c  gắng duy trì dòng ti n nhằ  ưu tiên đảm bảo 

tính thanh khoản kịp tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp. 
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Đòn cân nợ 

Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2011 2010 

Nợ phải trả/tổng tài sản lần 0,6 0,5 0,6 

Nợ phải trả/nguồn vồn CSH lần 1,6 1,1 1,3 

Nợ vay/nguồn v n CSH lần 0,1 0,1 0,1 

 

Trong tình hình kinh tế gặ  khó kh n  à cạnh tranh gay gắt, cấu trúc v n là 

một vấn đ  quan trọng đ i với mỗi doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến tỷ suất 

lợi nhuận  à đặc biệt là rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể phải đ i mặt. 

 òn cân nợ củ  D  c n tr ng 3 n    ừa qua không có nhi u biến động, tỷ lệ 

nợ vay/nguồn v n chủ sở hữu ở mức rất thấp là 0.1, thanh toán các khoản nợ 

  y ngân hàng đến hạn và lãi vay không tạo nhi u áp lực ch  D  c n.  òn cân 

nợ tr ng n   2012 có t ng  ên     ới n   2011 (1.6  ần) do các khoản   y để 

đá  ứng nhu cầu v n thực hiện các công trình lớn tr ng n  . Tuy nhiên, tỷ lệ 

nợ vay củ  D  c n cũng  à khá thấp so với các công ty tr ng ngành.  ây cũng 

được x    à điểm mạnh của Descon trong b i cảnh dòng ti n của các công ty 

khác đ ng  hải chịu áp lực rất lớn do sử dụng đòn cân nợ quá cao. 

 ể nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như đón đầu sự phục hồi của n n kinh 

tế và ti   n ng của thị trường tr ng các n   tới, Descon sẽ tiến hành đầu tư 

một s  máy móc thiết bị hiện đại phục vụ thi công và thi công các dự án lớn, 

nhu cầu v n tr ng các n   kế tiếp sẽ t ng c  , tuy nhiên D  c n  ẽ giữ tỷ lệ 

này luôn ổn định và hợp lí, tránh các rủi ro tài chính phát sinh. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 

“Mỗi lời hứa là một cam kết mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, đối tác,  

khách hàng và xã hội dựa trên những tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh,  

sự rõ ràng minh bạch và chữ tín”



 

59 

 



 

60 

 

 



 

61 

 

 



 

62 

 

 



 

63 

 

 



 

64 

 

 



 

65 

 

 



 

66 

 

 



 

67 

 

 



 

68 

 

 



 

69 

 

 



 

70 

 

 



 

71 

 

 



 

72 

 

 



 

73 

 

 



 

74 

 

 



 

75 

 

 



 

76 

 

 



 

77 

 

 



 

78 

 

 



 

79 

 

 



 

80 

 

 



 

81 

 

 



 

82 

 

 



 

83 

 

 



 

84 

 

 



 

85 

 

 



 

86 

 

 



 

87 

 

 



 

88 

 



 

89 

 

 



 

90 

 

 



 

91 

 

 



 

92 

 

 



 

93 

 

 



 

94 

 

 



 

95 

 

 



 

96 

 

 



 

97 

 

 2012 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA  
BAN KIỂM SOÁT 

“Thực hiện trách nhiệm trên nguyên tắc công khai, minh bạch” 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

NĂM 2013 

“Nỗ lực tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra” 
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KẾ HOẠCH DOANH THU-XÂY LẮP 

Các hợp đồng dự kiến thực hiện trong năm 2013    

STT CHỈ TIÊU (TRIỆU ĐỒNG) 2012 KẾ HOẠCH 2013 

1 D  nh thu thuần 229.235 400.000 

2 Tỷ  ệ t ng trưởng (%) 74% 

3 Lợi nhuận   u Thuế 1.968 8.000 

4 Tỷ  ệ (%) trên D  nh thu 1% 2,0% 

 

 

Các hợp đồng dự kiến thực hiện trong năm 2013    

STT TÊN DỰ ÁN 
TRỊ GIÁ 

(Triệu đồng) 
TÌNH TRẠNG 

1 
Dự án  ình Khánh -  hần thô - tiế  

tục thực hiện 
156.587   ng thực hiện 

2 Dự án  ình Khánh -  hần h àn thiện 82.451  ã ký hợ  đồng 

3 Dự án Trương  ình  ội - gđ1 300.000 
  ng chờ  hê duyệt củ  

U ND để thực hiện 

4 Các dự án cũ đã thực hiện 16.700 
  ng đóng hồ  ơ  à nhận 

thanh toán 

5 Các dự án khác… 
  

 
Tổng cộng: 555.738 

 

 

 

Các hợp đồng thi công đã ký kết 

STT CÁC HỢP ĐỒNG CỦA NĂM 2013 
TRỊ GIÁ 

(Triệu đồng) 
TÌNH TRẠNG 

1 
Dự án  ình Khánh -  hần thô - tiế  
tục thực hiện 

156.587   ng thực hiện 

2 
Dự án  ình Khánh -  hần h àn 
thiện 

82.451  ã ký hợ  đồng 

3 
Dự án Trương  ình  ội –  

Gi i đ ạn 1 
1.900.000 

  ng chờ  hê duyệt củ  U ND 
để thực hiện 

4 Các dự án cũ đã thực hiện 16.700 
  ng đóng hồ  ơ  à nhận 
thanh toán 

5 Dự án Thành Thái, Q.10 1.000.000 
 ắt đầu triển kh i ng y   u khi 
có  hê duyệt củ  DA TD  

6 Dự án Bee Home 26.000 Dừng triển kh i, chờ  LTT 
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7 Dự án h àn thiện  hần ngầ   NG 40.000 Dừng triển kh i 

8 Dự án 108 U i k City 400.000 Dừng triển kh i 

 
Tổng cộng: 3.621.738 

 
 
 

 CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG 

THỊ TRƯỜNG 

 

 T ng     ượng thi công các dự án v  Công Nghiệ  (nước 

ng ài, tư nhân); 

 T ng dự án thi công v  dân dụng (tập trung vào các dự án nhà 

ở thu nhập trung bình/khá);  

 Mở rộng nhận thầu các dự án đầu tư của Chính Phủ; 

  ướng n ng  ực Công ty  à   hân khúc thị trường “nhà ở giá 

rẻ”, tạ  ti n đ  ch  hướng  hát triển  ới th   chi u  âu  à 

tạ  nên giá trị c t  õi củ  d  nh nghiệ .   

SẢN PHẨM  

– DỊCH VỤ 

 

 Thi công các công trình Công Nghiệp và Dân dụng chất  ượng 

với chi phí thấ  hơn, đúng thời gian và an toàn;  

 Mở rộng hỗ trợ vào các giải  há  tài chính ch  các nhà đầu tư 

xây dựng có chọn lọc; 

 Qu n tâ  đúng  ức tới những giải  há   ới, nhằ  cung cấ  

ch  thị trường những  ản  hẩ  t i ưu có chi  hí thấ  hơn. 

NGUỒN LỰC 

 

 Xây dựng n ng  ực  à đội ngũ nhân sự phục vụ cho chiến  ược 

phát triển kinh d  nh tr ng ngắn hạn  à dài hạn; 

 Xây dựng khả n ng  à   iệc trong các dự án Chính Phủ; 

 Mở rộng khả n ng    tài chính, các giải pháp/mô hình tài 

chính đá  ứng mục tiêu chiến  ược phát triển kinh doanh;  

 Xây dựng Hệ th ng Nghiên Cứu Phân tích Thị Trường; 

 Tập trung nguồn lực để sáng tạo ra những giá trị gi  t ng 

riêng của doanh nghiệp. Mang lại lợi nhuận thực, đảm bảo sự 

phát triển b n vững cho doanh nghiệp.  
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HỆ THỐNG 

 VẬN HÀNH 

 

 Xây dựng và cải thiện hiệu quả Hệ Th ng Quản Trị Thông Tin; 

 Liên tục cải tiến và hoàn thiện hiệu quả Hệ Th ng Quản Trị, 

Quản Lý Dự Án; 

 Nâng c   n ng  ực quản lý của Hệ Th ng Quản Trị Tài Chính 

và các Giải pháp; 

 Cải thiện  ệ th ng Truy n Thông bên trong và bên ngoài ; 

 Liên tục cải tiến và tổ chức các Khó   à  Tạo phù hợp cho 

nhân  iên để phát triển  à nâng c   n ng  ực, kỹ n ng cá 

nhân. 

VĂN HÓA  

DOANH 

NGHIỆP 

 

 Tiếp tục xây dựng “Các Giá trị C t Lõi củ  D  c n”; 

 Tiếp tục xây dựng “V n  ó  đặc trưng củ  D  c n”  hù hợp 

với chiến  ược kinh doanh; 

 Trở thành công ty mà mọi nhân  iên đ u mong mu n được 

làm việc, c ng hiến và phát triển ngh  nghiệp cá nhân.  

HỆ THỐNG 

 QUẢN LÝ 

 

 Sử dụng công cụ thẻ điểm cân bằng (    nc d  c r c rd) để 

quản trị chiến  ược của doanh nghiệp; 

 Liên tục thực hiện “Kế Hoạch Chiến Lược Kinh D  nh”; 

 Tiêu chuẩn hóa và sử dụng hiệu quả Hệ Th ng  ánh Giá Nhân 

Viên trong toàn Công Ty; 

 Thu hút, Gìn giữ và phát triển cán bộ quản lý giỏi; 

 Phát triển và vận hành hiệu quả Cơ cấu Tổ Chức rõ ràng, minh 

bạch và phù hợp định hướng chiến  ược kinh doanh; 

 Phát triển và vận hành hiệu quả “Chương Trình Khuyến Khích 

Nhân Viên”  

QUẢN LÝ  

TÀI CHÍNH 

 
 ạt chỉ tiêu Doanh Thu và Lợi Nhuận. 
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

Ổn định nguồn công việc thông qua ký kết hợ  đồng, 

hợp tác với các khách hàng  à đ i tác. 

Triển khai áp dụng hệ th ng triển khai và quản lý thi 

công đi u chỉnh, đảm bảo kiểm soát dòng ti n và hiệu 

quả dự án t t hơn. 

Tiếp tục công tác huấn luyện, đà  tạo và xây dựng đội 

ngũ nhân  ự nòng c t của công ty. 

Thực hiện các mục tiêu chính củ  định hướng chiến 

 ược đã đ  ra. 

Quyết toán thuế 2009, 2010, 2011 và giải thể các Xí 

Nghiệp. 

 

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

Những thuận lợi: 

Công ty đã ký nhi u hợ  đồng với giá trị lớn. D  tình hình kinh d  nh     khó 

kh n tr ng n   2012  à tiếp tục kéo dài   ng n   2013, đặc biệt v  vấn đ  

nguồn v n giải ngân và vay v n thực hiện thi công; Descon chọn đi th   định 

hướng an toàn v  tài chính; tiến hành triển kh i thi công “chậm & chắc” để 

đảm bảo không bị thiếu hụt dòng ti n  à th nh t án ch  các đ i tác. 

Công ty cũng đã tiến hành thực hiện 

các gói thầu theo hình thức BT và xác 

định nguồn v n cho dự án trước khi 

tham gia thực hiện. Dự án Trương  ình 

Hội và Thành Thái là hai (02) dự án 

Descon tham gia với tư cách tổng thầu 

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TRƯƠNG ĐÌNH HỘI TP.HCM 
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 à nhà đầu tư; đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trong xây lắ  th   cơ cấu chung; 

nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả cho chủ đầu tư  à nhà thầu khi thực hiện 

công trình. 

Công ty hiện n y đ ng th   gi  đấu thầu nhi u gói thầu của chủ đầu tư nước 

ngoài (công nghiệp), hợp tác với các Công ty    , đầu tư    các giải pháp hợp 

tác và từng  ước củng c  bộ máy hoạt động tập trung chính vào xây dựng. 

Công ty tiếp cận và làm việc với một s  chủ đầu tư nước ngoài có các dự án 

ti   n ng  ới ưu thế v  v n đầu tư  à các yêu cầu nghiêm ngặt v  tiến độ và 

kỹ thuật thi công dự án,  à cơ hội để D  c n nâng c   uy tín  à trình độ quản 

lý, thực hiện dự án.  

Mặc dù Báo cáo tài chính bị lỗ n   2010, 2011; đến n   2012, công ty  ẫn 

tiếp tục được th   gi  đấu thầu xây dựng các dự án  à được ngân hàng BIDV 

chứng nhận doanh nghiệp hạng A, không có nợ xấu. Tr ng n   2013, D  c n 

sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thi công công trình 

đạt chất  ượng, đúng thời hạn để đảm bảo vay 

v n và thanh toán nợ   y  à  ãi   y đúng hạn.  

Chất  ượng nhân sự các bộ phận quản lý dự án, tài 

chính, xây lắ , đấu thầu… được nâng cao, hỗ trợ 

t t cho quá trình ph i hợp thực hiện dự án và 

đảm bảo cho các mục tiêu chiến  ược đã đ  ra. 

 
b) Khó khăn: 

V n vay: theo chính sách của hệ th ng ngân hàng chuyển 

từ 100% tín chấp sang vay có tài sản thế chấ  đ ng  à rà  

cản lớn cho Descon trong việc thực hiện thi công các dự 

án.  ể thực hiện kế hoạch củ  n   2013, D  c n cần các 

hỗ trợ v  tài sản đảm bảo của cổ đông h ặc các biện pháp 

tháo gỡ bổ sung v n  ưu động, phục vụ cho các công trình 

đã ký hợ  đồng. 
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Việc thực hiện thủ tục giải thể và giải quyết công nợ tồn 

đọng từ các Xí nghiệS  đã/chuẩn bị giải thể mất nhi u thời 

gian và nhân lực, một s  trường hợp ảnh hưởng đến uy tín 

của D  c n đ i với các nhà cung cấ   à đ i tác.  

 

Mặc dù năm 2013 Descon tiếp tục đối diện với những thách thức từ kinh tế vĩ 

mô và tình hình ngành xây dựng-bất động sản suy giảm, nhưng với năng lực 

cùng tinh thần quyết tâm, Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Điều Hành công ty nỗ 

lực tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra. 

Để đảm bảo lợi ích của tất cả các cổ đông và các bên có liên quan, đồng thời 

vì sự phát triển bền vững của Descon, Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Điều 

Hành công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và ủng hộ của các 

quý Cổ đông trong quá trình xây dựng và phát triển công ty./. 
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