
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 

      XÂY DỰNG TỔNG HỢP                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

               ---------                         
           Số:   75 /BC-BTGĐ                               TP. Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 4 năm 2016 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2015 
----------------------- 

 

A/- THÔNG TIN CHUNG : 

   I/- Thông tin khái quát : 

1/- Tên giao dịch :  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP 
NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT STOCK 
COMPANY 

    2/- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần:  

- Đăng ký lần đầu : ngày 04 tháng 01 năm 2007 
- Đăng ký thay đổi lần thứ 4 : ngày 29 tháng 09 năm 2014 

     3/- Vốn điều lệ : 27.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai mươi bảy tỷ đồng chẵn). 

     4/- Địa chỉ : 29bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

     5/- Số điện thoại : 38220679 – 39100631/32/33/34 - Số fax : 38299547 

     6/- Website : http://nagecco.com 

     7/- Mã cổ phiếu : NAC 

     8/- Quá trình hình thành và phát triển : 

a). Ngày thành lập Công ty:  
- Công ty được thành lập vào ngày 31 tháng 10 năm 1975 
- Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần vào ngày 04 tháng 01 năm 2007 
 

b). Thời điểm đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung: 
       Công ty đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán 

Việt Nam và được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán” vào ngày 26/ 01/2011. 
 

    c). Thời gian các mốc sự kiện quan trọng : 
- Công ty đón nhận “Huân chương Lao động hạng ba” của Chủ tịch nước trao tặng 

năm 1995 
- Công ty đón nhận “Huân chương Lao động hạng Nhì” của Chủ tịch nước trao tặng 

năm 2014 . 
- Công ty đón nhận “ Cờ thi đua của Chính phủ” của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 
- Công ty đón nhận “Cờ Truyền thống cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp” 

do UBND TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (1975 – 2015). 
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   d). Các sự kiện khác : 

    Công ty tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (31/10/1975 -31/10/2015) vào 

ngày 20 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh. 

 

 II/- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh : 

1/- Ngành nghề kinh doanh chính :  

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu.. 

- Thiết kế quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết và thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật các 

khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao… 

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

- Thiết kế, kết cấu công trình giao thông (cầu, đường bộ), công trình cảng, đường thủy, 

công trình thủy lợi và thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng. 

- Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình các loại… 

- Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và quản lý dự án. 

- Khảo sát địa chất và đo đạc lập bản đồ xây dựng công trình. 

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

2/- Địa bàn kinh doanh : 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Nagecco hiện đang có: 17 đơn vị trực 

thuộc trong đó có:  03 chi nhánh, 08 xí nghiệp và 06 Trung tâm đang hoạt động tại 63 tỉnh 

thành trong cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, Miền Tây Nam Bộ, Đồng bằng 

Sông Hồng là các thị trường trọng yếu của Công ty. 

 

III/- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý : 

 

 Mô hình quản trị và cơ cấu quản lý của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – 

Nagecco bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 

Giám đốc Công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ 

chức & hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị 

và Ban Kiểm soát Công ty  
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 Sơ đồ tổ chức : 
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IV/- Định hướng chiến lược phát triển : 

  1/- Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2015 : 

Trên cơ sở dự báo môi trường kinh doanh, đánh giá các cơ hội và thách thức đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính mà Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2015 thông qua giao cho Hội đồng quản trị Công ty như sau : 

- Giá trị sản lượng :   183,75 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu  :   147,90 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :       7,20 tỳ đồng 

- Chia cổ tức  :      12 %/năm 

 

   2/- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : 

Công ty đã xây dựng một lộ trình để phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp hàng 

đầu về sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng tổng hợp như sau : 

 

      a). Giai đoạn hình thành : 

Hoàn thiện các nền tảng : Thực hiện quyết liệt các bước đi để duy trì Công ty Nagecco 

có khả năng cạnh tranh tốt nhất trên thương trường bao gồm các bước : 

- Tập trung tái cấu trúc nguồn nhân lực chất lượng cao với mục đích hoàn thiện bộ máy 

tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển của công ty. 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

tích hợp IMS (ISO 9001; ISO 14001 và OHSAS 18001) trong công tác quản lý và điều hành. 

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, văn minh và lịch sự phù hợp 

với xu thế phát triển, hội nhập của khu vực và thời đại.  

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ CBNCV – NLĐ như: Tổ chức dạy ngoại ngữ chuyên ngành, đấu thầu qua mạng, 

tổ chức hoặc tham dự các hội thảo chuyên ngành khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để 

người lao động được tiếp cận các công nghệ phần mền hiện đại. 

- Tập trung đào tạo cho CBNCV – NLĐ sử dụng có hiệu quả phần mềm RVIT vào thiết 

kế Kiến trúc, Kết cấu và MEP ở tất cả các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất lao động 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 

          b). Giai đoạn trung hạn : 
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- Xây dựng và hoàn thiện ban hành chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành quản lý, cơ chế 

phân phối lợi ích một cách rõ ràng, minh bạch và dễ đánh giá phân tích vào hoạt động của 

Công ty, để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt, cán bộ chủ 

nhiệm, chủ trì và cán bộ chuyên môn kỹ thuật. 

- Tiếp tục tái cấu trúc mô hình hoạt động tư vấn xây dựng của các đơn vị trực thuộc theo 

từng lĩnh vực chuyên môn nhằm khai thác thế mạnh truyền thống và năng lực chuyên ngành 

cốt lõi của từng đơn vị.   

- Chủ động tìm kiếm cơ hội liên kết, liên doanh với các công ty tư vấn nước ngoài đang 

hoạt động tại Việt Nam và tìm kiếm thực hiện các công trình xây dựng quy mô lớn đòi hỏi 

công nghệ cao để xây dựng quảng bá thế mạnh từng lĩnh vực tư vấn xây dựng của công ty. 

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng công ty hoạt động theo hướng đa năng, đa dạng hóa sản 

phẩm tư vấn xây dựng, dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng và các dịch vụ tư vấn khác…. 

- Tăng cường xây dựng và hình thành đội ngũ CBNCV – NLĐ chuyên nghiệp về đấu 

thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án giỏi về tiếng anh chuyên ngành; Xây dựng và thử nghiệm 

thực hiện mô hình tổng thầu EPC các công trình nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh và mở rộng thị trường. 

 

         c). Giai đoạn dài hạn : 

Định hướng xây dựng mô hình Công ty mẹ - con. Công ty đang tiến hành khảo sát nhu 

cầu thị trường tư vấn xây dựng và nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý của các Công ty tư vấn 

nước ngoài. Dựa vào năng lực, thế mạnh của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ 

thuật để thành lập các công ty cổ phần chuyên sâu theo từng mảng hoạt động; Đồng thời nghiên 

cứu góp vốn hoặc thương hiệu vào thị phần tư vấn xây dựng cùng với các công ty cổ phần 

chuyên ngành khác như : Công ty chuyên thiết kế cầu đường giao thông, Công ty đầu tư xây 

dựng các loại công trình dân dụng và công nghiệp hoặc công ty nhượng quyền thương mại 

khác v.v…. 

 

       3/-  Các mục tiêu phát triển bền vững : 

+ Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, giữ vững và phát triển được thương hiệu 

Nagecco – một thương hiệu sẽ luôn đi liền với chất lượng tư vấn tốt, luôn thực hiện đúng cam 
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kết  va làm hài lòng khác hàng. Nagecco xin được tuyên ngôn về chính sách chất lượng của 

mình như sau:  

- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tư vấn có chất lượng tốt nhất nhằm phục vụ công đồng 

xã hội và khách hàng là tiêu chí hàng đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh và phát 

triển Nagecco. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ là định hướng chiến lược luôn 

gắn liền với thương hiệu Nagecco và là phương châm hành động của toàn thể thành viên 

Nagecco. 

- Mọi sản phẩm tư vấn của Nagecco bắt buộc phải được kiểm tra chất lượng theo một 

quy trình chặt chẽ thống nhất trước khi chuyển giao cho khách hàng. 

- Chuyển giao sản phẩm có chất lượng, đúng thời hạn và thực hiện đúng các cam kết với 

khách hàng được xem là một yêu cầu bắt buộc thuộc về tiêu chí chất lượng sản phẩm Nagecco 

- Mọi đơn vị thành viên của Nagecco phải tuân thủ một hệ thống quản lý và kiểm tra chất 

lượng thông nhất. Chất lượng sản phẩm là tiêu chí cốt lõi và phải được lãnh đạo các đơn vị 

thành viên luôn quan tâm duy trì và phát triển. Mỗi thành viên phải luôn phấn đấu cung cấp 

cho khách hàng chất lượng sản phẩm tốt nhất. 

+ Để thực hiện tốt tuyên ngôn về chính sách chất lượng sản phẩm Công ty cần tập trung 

phát huy tốt các lĩnh vực khác như: 

- Phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực chất lượng được đào tạo ở nước ngoài và tốt 

nghiệp khá giỏi các trường trong nước đang làm việc tại công ty. 

- Đẩy mạnh đầu tư trang bị và đào tạo sử dụng các phần mềm tư vấn thiết kế tiên tiến và 

hiện đại đưa vào sản xuất kinh doanh. 

- Không ngừng phần đấu tạo ra những sản phẩm xanh và dịch vụ chất lượng cao, thân 

thiện với môi trường và xã hội  

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đãi ngộ đối với cán bộ chuyên gia đầu đàn ở từng 

lĩnh vực tư vấn xây dựng đang àm việc tại công ty một cách thỏa đáng về vật chất và tinh thần, 

nhằm khuyến khích động viện họ và CBCNV – NLĐ tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng 

cao, mới cho khách hàng và góp phần xây dựng phát triển kinh tế cho Công ty, Bộ Xây dựng, 

Thành phố. Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. 

 

V/- Các rủi ro : 
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     1/- Rủi ro về nhân sự : Rủi ro về nhân sự là một rủi ro rất lớn ảnh hưởng đến sự ổn định bộ 

máy tổ chức cũng như toàn bộ mọi hoạt động của Công ty. Cán bộ chuyên môn giỏi, năng lực 

tốt thường bị “săn” bởi các công ty là đối thủ cạnh tranh lôi kéo, mời chào. Với chính sách đãi 

ngộ thích hợp và điều kiện làm việc thân thiện, cán bộ chuyên môn giỏi xin nghỉ việc giảm 

qua từng năm, do đó hạn chế bớt tình trạng “chảy máu chất xám” không trở thành rủi ro đáng 

ngại đối với Nagecco trong năm 2016. Thách thức về nhân sự của Nagecco từ cuối năm 2016 

trở đi là phải tuyển dụng thêm một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cán 

bộ chuyên gia đầu đàn về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phải có ngoại ngữ chuyên ngành 

để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong tầm nhìn 2016 - 2021. Nếu không vượt qua 

được thách thức này thì có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng đề ra của Công ty. 

 

     2/- Rủi ro tín dụng : Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, rủi ro về lãi suất tăng 

luôn thường trực và sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nếu doanh nghiệp không có những chính sách quản trị tài chính, tài sản phù hợp. Đặc 

thù kinh doanh của công ty là sản phẩm dịch vụ về tư vấn xây dựng, không vay tiền của Ngân 

hàng nên rủi ro về tín dụng không lớn. 

 

     3/- Rủi ro đặc thù : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp hoạt động chính trong 

lĩnh vực tư vấn xây dựng với yếu tố chất xám của người lao động là chính. Yếu tố nguồn nhân 

lực là chủ đạo, chiếm khoảng 85% chi phí sản xuất kinh doanh. Do đó Công ty ít chịu ảnh 

hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như biến động giá nguyên vật liệu, xăng dầu.vv.. mà chỉ bị 

chịu rủi ro từ khả năng thanh toán đến từ khách hàng và chủ đầu tư. Một đặc điểm chung của 

các dự án bất động sản là có vốn đầu tư lớn và thời gian thi công kéo dài. Việc giải ngân vốn 

chậm cùng với công tác nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Quá trình hoàn tất hồ 

sơ thi công, thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu mất nhiều thời gian, 

điều này dẫn đến việc chậm thanh toán, gây ảnh hưởng trực tiếp lên tình hình tài chính của các 

công ty xây dựng, gây khó khăn cho việc luân chuyển vốn, dòng tiền, làm giảm hiệu quả sử 

dụng vốn và kết quả kinh doanh. 

 

     4/- Rủi ro về pháp luật : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp chịu ảnh hưởng của 

các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai… 

Ngoài ra khi trở thành công ty đại chúng, Công ty chịu sự chi phối trực tiếp của hệ thống pháp 
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luật liên quan như Luật Chứng khoán, các nghị định, thông tư và văn bản có liên quan khác. 

Hệ thống pháp luật của nước ta đang trong quá trình hoàn thiện, trong tương lai còn nhiều sự 

bổ sung, sửa đổi hay ban hành mới, điều này có thể gây trở ngại lên hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

 

    5/- Rủi ro về môi trường và xã hội : là những rủi ro nảy sinh trong quá trình xây dựng và 

triển khai dự án như: không đảm bảo điều kiện làm việc và lao động, sức khỏe, an toàn và an 

ninh cộng đồng; thu hồi đất và tái định cư còn gây bức xúc cho người dân; bảo tồn đa dạng 

sinh học và quản lý khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không có kế hoạch, xâm nhập mặn 

ở các tỉnh miền tây, quy hoạch thủy lợi  thiếu bền vững. Việc không tiên liệu được những rủi 

ro từ môi trường và xã hội để đưa ra lộ trình xử lý có thể đẩy các doanh nghiệp đến bên bờ vực 

thẳm phá sản. Đặc thù kinh doanh của công ty là tư vấn xây dựng không bị ảnh hưởng nhiều 

bởi rủi ro này. Tuy nhiên nhận thức được việc tăng cường quản lý rủi ro môi trường - xã hội 

là hoạt động cấp thiết giúp hạn chế rủi ro, bảo toàn được nguồn vốn, hướng tới phát triển bền 

vững và nâng cao uy tín, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội và tối 

ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và cũng là cơ hội xâm nhập thị trường mới và khả năng tiếp 

cận nguồn vốn trong và ngoài nước, công ty luôn tư vấn cho chủ đầu tư thực hiện các bước để 

phòng ngừa rủi ro này. 

 

   6/- Rủi ro khác : Ngoài các rủi ro nêu trên, Công ty còn chịu một số các rủi ro khác như rủi 

ro giá cổ phiếu, rủi ro dự án, các rủi ro mang tính bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa 

hoạn, chiến tranh… tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có sẽ gây thiệt hại đối với Công ty. 

 

B/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM : 

   I/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh : 

     1/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm : 

Nhận thức được những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, 

Ngay từ đầu năm ban lãnh đạo công ty đã đề ra nhiều chương trình, giải pháp và lên kế hoạch 

tổ chức từng bước tháo gỡ những khó khăn, khắc phục và xử lý các vấn đề còn tồn đọng, tạo 

thành cơ hội thuận lợi để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2015 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện. 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT 
Kế hoạch 

Năm 2015 

Thực hiện 

Năm 2015 

So với  

Kế hoạch 

So với 

Năm 2014 

1 Giá trị HĐKT Tỷ 183,75 288,00 156,70 % 163,97 % 

2 Doanh thu thuần Tỷ 147,90 199,21 102,16 % 141,19 % 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ 7,20 7,20 100,00 % 100,00 % 

 

     2/- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch : 

Trong năm 2015, Tổng giá trị hợp đồng ký được đạt 288 tỷ đồng tăng 63,97 % tương 

đương 112 tỳ đồng so với năm 2014. Trong đó Giá trị hợp đồng tập trung tăng ở các bộ môn 

Thiết kế công trình tăng so với cùng kỳ năm 2014 là 46% tăng trên 50 tỷ; Giám sát thi công và 

quản lý dự án tăng so với cùng kỳ năm 2014 là 71% tăng trên 44 tỷ .Gồm các công trình tiêu 

biểu tăng mạnh như : Hạ tầng kỹ thuật chiếm tỷ trọng 24,60%, tăng so với năm 2014 là 78% 

trên 38 tỷ; Trụ sở làm việc chiếm 19,68 % tăng so với 154%khoảng gần 43 tỷ đồng .  

Để có thể đạt được như vậy do Ban lãnh đạo đã cho tiến hành những biện pháp như : 

- Bổ sung thêm một số ngành nghề mới như: thiết kế và giám sát hệ thống phòng cháy 

chữa cháy và cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp; công trình cảng, đường thủy,thủy 

lợi, xử lý chất thải ….  

- Thực hiện công tác đổi mới Công ty như : Sắp xếp lại mô hình tổ chức và nguồn lực lao 

động theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ và thế mạnh của từng đơn vị.  

- Trước đây cán bộ thiết kế kỹ thuật cơ điện và nước nằm ở các đơv vị thành viên hoạt 

động kém hiệu quả. Nay Công ty đã thành lập thêm Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ điện – 

MEP nhằm mục đích phát triển thành một đơn vị chuyên sâu về lĩnh vực MEP.. 

- Chủ động nghiên cứu mua sắm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh 

công tác xây dựng ban hành và kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy trình thiết kế, quản lý dự 

án, tư vấn giám sát..v.v.. áp dụng thống nhất trong toàn công ty và siết chặt công tác quản lý 

chất lượng sản phẩm đầu ra về thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán, đặc biệt là công tác tham 

gia dự thầu hạn chế tình trạng không đạt điểm kỹ thuật. 

Nhưng bên cạnh đó cũng có một vài lĩnh vực tư vấn phát triển chưa tốt như: Khảo sát địa 

chất – đo đạc địa hình xây dựng, nguyên nhân chính do có rất nhiều công ty tư nhân thành lập 

hoạt động ngành nghề này, họ bỏ giá đấu thầu rất thấp chỉ bằng 20% - 30% giá chính thức cảu 
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nhà nước ban hành. Đối với lĩnh vực thiết kế quy hoạch phát triển còn chậm do các tỉnh, thành 

phố đều có thành lập đơn vị tư vấn để thực hiện công tác quy hoạch vùng quy hoạch chi tiết 

các dự án lớn của tỉnh và thành phố. Mặt khác Bộ Xây dựng đã tách đơn vị quy hoạch của 

công ty để thành lập Viện quy hoạch đô thị nông thôn miền Nam vì vậy công ty khó có thể 

cạnh tranh về lĩnh vực quy hoạch.  

 

II/- Tổ chức và nhân sự : 

    1/- Danh sách Ban điều hành : 

STT Họ và Tên Chức vụ 

Tỷ lệ 

Cổ phần 

Nhà nước 

Tỷ lệ  

Cổ phần 

Cá nhân 

Trình độ học vấn 

1 
ĐẶNG NGUYÊN ÂN 

Sinh năm : 1971 

Tổng 

Giám 

đốc 

19,00% 0,38% 

- Kiến Trúc sư 

- Kinh nghiệm : 22 

năm 

- Làm việc tại 

Nagecco : từ năm 

1998 

2 
NGUYỄN VĂN VINH 

Sinh năm : 1972 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

0,00% 1,59% 

- Kiến Trúc sư 

- Kinh nghiệm : 19 

năm 

- Làm việc tại 

Nagecco : từ năm 

1998 

3 
TRẦN THANH SƠN 

Sinh năm : 1963 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

16,00% 0,84% 

- Kiến Trúc sư 

- Kinh nghiệm : 19 

năm 

- Làm việc tại 

Nagecco : từ năm 

1998 

4 
PHẠM KHÁNH TOÀN 

Sinh năm : 1954 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

0,00% 2,81% 

- Kỹ sư địa chất 

- Kinh nghiệm : 39 

năm 

- Làm việc tại 

Nagecco : từ năm 

1978 

5 
NGUYỄN MINH HỒNG 

Sinh năm : 1972 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

0,00% 0,59% 

- Kiến trúc sư 

- Kinh nghiệm : 19 

năm 

- Làm việc tại 

Nagecco : từ năm 

1998 
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6 
NGHIÊM MẠNH HOÀNG 

Sinh năm : 1978 

Kế toán 

trưởng 
0,00% 0,61% 

- Cử nhân kinh tế 

- Kinh nghiệm : 15 

năm 

- Làm việc tại 

Nagecco : từ năm 

2002 
 

 

  2/- Số lượng cán bộ, nhân viên : 

- Tổng số Cán bộ công nhân của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 là 399 người 

- Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của Nagecco. Do vậy, Công ty luôn quan tâm 

đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Nagecco phát 

triển ngày càng vững mạnh. 

   a). Chế độ đãi ngộ : 

- Lương thưởng : Công ty duy trì chính sách lương thưởng cạnh tranh trên cơ sở khảo sát 

lương của thị trường lao độngvà khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên nhằm có những điều 

chỉnh kịp thời; gắn thu nhập của nhân viên vào kết quả thành công việc của nhân viên, của đơn 

vị và của công ty. 

- Phụ cấp : Tùy theo trách nhiệm công việc đảm nhận, nhân viên có các khoản phụ cấp 

đi kèm như : Phụ cấp chức vụ, phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp kiêm 

nhiệm, ..v.v..; Các đơn vị thành viên của Công ty còn có phụ cấp sinh hoạt phí, lưu trú, đi lại, 

điện thoại  dành cho nhân viên tình nguyện công tác xa. 

- Bảo hiểm, thuế : Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, thuế 

theo quy định của pháp luật. 

    b). Đào tạo : Trong năm 2015, hoạt động đào tạo của Công ty Nagecco hoạt động đào tạo 

tập vào các mặt sau : 

- Đào tạo kịp thời nhân viên mới tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và ổn định 

đội ngũ nhân viên kinh doanh. 

- Tái tạo cán bộ công nhân viên hiện hữu và có kinh nghiệm, trong đó chú trọng nâng cao 

kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên. 

     c). Phát triển : Chính sách phát triển nguồn nhân lực tập trung vào việc nhận diện và phát 

triển đội ngũ nhân viên tiềm năng cao nhằm đám ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty và phát 
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triển nghề nghiệp của nhân viên và chuẩn bị các nền tảng cho việc triển khai thực hiện đồng 

bộ các hoạt động, chương phát triển nguồn nhân lực.  

 

 III/- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án : 

Các khoản đầu tư lớn :  Danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty là : 06 mã cổ phiếu 

                                                                                                      

 

                                                                                              ĐVT: triệu đồng 

TT 
Mã Chứng 

khoán 

Đầu kỳ Tăng, giảm Cuối kỳ 

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 

1 STB 443.730 14.404 (442.781) (14.381) 949 23 

2 SSI 8.000 752 2.560  10.560 752 

3 SJS 12.500 1.462   12.500 1.462 

4 REE 29.700 1.659   29.700 1.659 

5 Investco 480.739 4.999   480.739 4.999 

6 Lilama land 75.000 750   75.000 750 

Cộng 1.049.669 24.026 (440.221) (14.381) 609.448 9.645 

 

Kết quả năm 2015 : 

 REE  :          Cổ tức :    47.520.000  VNĐ 

Cộng :                               47.520.000  VNĐ 

 Giá trị thời điểm 31/12/2015 là :   9.645 triệu đồng 

 Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán :  4.442 triệu đồng 

 Chênh lệch giữa giá trị đầu tư  là :    5.202 triệu đồng  

 Giá trị đã tính dự phòng là :    5.202 triệu đồng 

 Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đầy đủ và kiểm soát được.  
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 IV/- Tình hình tài chính : 

1/- Tình hình tài chính :                                                        ĐVT : tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 122,31  147,65 20,71% 

Doanh thu thuần 140,92 154,69 9,77% 

Lợi nhuận hoạt động từ kinh 

doanh 
7,33 5,99 -18,29% 

Lợi nhuận khác -0,12 1,21  

Lợi nhuận trước thuế 7,20 7,20 0,00% 

Lợi nhuận sau thuế 6,34 6,06 -4,00% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 12% 12% 0,00% 

 

   2/- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu : 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán : 

- Khả năng thanh toán ngắn hạn 

: 

- Khả năng thanh toán nhanh : 

 

lần 

lần 

 

1,35 

0,94 

 

1,31 

0,91 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn : 

- Hệ số nợ / Tổng tài sản : 

- Hệ số nợ / Vốn chủ sỡ hữu : 

 

% 

% 

 

67,62 

209 

 

72,14 

259 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động : 

- Vòng quay hàng tồn kho : 

- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 

: 

 

vòng 

vòng 

 

3,35 

1,15 

 

3,58 

1,05 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời : 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế / 

Doanh thu thuần : 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn 

chủ sở hữu : 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế / 

Tổng tài sản : 

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh : 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

 

4,50 

 

16,02 

 

5,19 

 

5,20 

 

 

3,92 

 
14,73 

 

 

4,10 

 

4,00 

 

 

 3/- Đánh giá các chỉ tiêu tài chính : Nhìn chung tình hình tài chính công ty năm 2015 lành 

mạnh, cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý. Chỉ tiêu khả năng thanh toán có giảm nhưng 
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vẫn nằm trong khả năng an toàn. Hệ số nợ trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu có tăng 

lên do khách hàng trả tiền trước tăng. Ngoài ra chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng 

sinh lời tuy có giảm nhưng vẫn cao so với tình hình chung của nền kinh tế. 

 

 V/- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : 

     1/- Cổ phần : 

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành  : 2.700.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần đang lưu hành  : 2.700.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng  : 2.700.000 cổ phiếu 

 

     2/- Cơ cấu cổ đông : 

 

STT Loại Cổ đông 
Tỷ lệ 

sở hữu 

A 

I 

1 

II 

1 

2 

 

3 

4 

III 

B 

C 

CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC 

Cổ đông Nhà nước : 

Tổng Công ty Tư vấn xây Việt Nam 

Cổ đông Tổ chức : 

Tổng Công ty VLXD số 1 - BXD 

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu Công nghiệp 

Việt Nam (IDICO) 

Công ty Cổ phần Hóa An 

Công ty Cổ phần Thương mại SMC 

Cổ đông cá nhân : 

CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI 

CỔ PHIẾU QUỸ 

100,00% 

51,00% 

51,00 % 

15,86% 

5,59% 

5,00% 

 

4,44% 

0,83% 

33.14% 

0,00% 

0,00% 

 

3/- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : không có 

4/- Giao dịch cổ phiếu quỹ : không có 

5/- Các chứng khoán khác : không có 

 

 VI/- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty : 

1/- Chính sách liên quan đến người lao động : 
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- Chăm lo giải quyết tất cả các chế độ, chính sách đối với Người lao động như : 100% 

CBCNV sau khi thử việc xong đều được ký kết hợp đồng lao động chính thức với công ty, 

tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ 

lao động khi làm việc việc ở ngoài hiện trường. 

- Hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, sắp xếp công việc tạo 

điều kiện để CBCNV nữ sau khi sinh được nghỉ dưỡng sức ít nhất 5 ngày làm việc.  

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ cho 

người lao động theo đúng quy định của pháp luật : Phụ cấp cơm trưa, đồng phục, tiền điện 

thoại và phụ cấp theo công trình được thực hiện hợp lý cho CBCNV – NLĐ. Thường xuyên tổ 

chức các chương trình du lịch trong và ngoài nước, các phong trào thể dục thể thao, văn thể 

mỹ… tạo sự giao lưu, gắn chặt tinh thần đoàn kết trong nội bộ Công ty. 

- Tất cả người lao động công ty được trả tiền lương, tiền công xứng với năng lực công việc. 

Công ty luôn có chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực, nhờ vậy mà các thế hệ cán bộ 

công nhân viên luôn kế thừa và phát huy tốt những thành quả của các thế hệ đi trước. 

- Xác định công tác đào tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển công ty. Chính 

vì vậy bên cạnh thường xuyên tổ chức hội thảo về chuyên ngành, mỗi năm công ty đều tăng 

cường đào tạo tại chỗ, mời giảng viên về đào tạo riêng cho CBCNV theo chương trình, đảm 

bảo tiết kiệm thời gian, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc của Công ty. Một số hoạt 

động đào tạo bao gồm :   

   Gửi cán bộ đi học các lớp An toàn Vệ sinh Lao động : 39 người; Tập huấn luật lao 

động : 24 người; Tập huấnvề an toàn PCCC: 33 người; Tập huấn về Luật Công đoàn 60 người 

   Phối hợp cùng với Hiệp hội tư vấn xây dựng mới chuyên gia đào tạo lớp đấu thầu và 

đấu thầu qua mạng : 75 người. 

  

2/- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương : 

     Trong năm qua Công ty tham gia nhiều hoạt động xã hội như : 

- Tham gia trong công tác bảo vệ biên cương Hải đảo của Tổ Quốc   : 11.000.000 đ 

- Tham gia trong công tác giúp đỡ người nghèo : 51.290.000 đ 

- Tham gia các tổ chức Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên …) : 17.000.000 đ 

- Tham gia đào tạo thế tương lai như tài trợ học bổng trường ĐH Kiến trúc : 60.000.000đ  
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C/- BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC : 

  I/- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng tốt hơn. Các doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực xây dựng đã phân hóa rõ rệt theo từng phân khúc thị trường bất động sản 

nhưng đa phần vẫn chưa thoát khỏi khó khăn về nguồn vốn và công nợ khó đòi. Ban Tổng 

Giám đốc Công ty đã có cải tiến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vì thế công ty hoàn 

thành vượt mức kế hoạch tất cá các chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất đạt 186 tỷ đồng  vượt 1,2%; 

tổng lợi nhuận đạt 100% . Đặc biệt sản lượng ký hợp đồng tăng trưởng rất cao có 475 dự án 

(Hợp đồng kinh tế) đã được ký kết mang lại 288 tỷ đồng so với kế hoạch vượt 56, 70% tương 

đương 104,25 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực tư vấn thiết kế chiếm tỷ trọng trên 60% giá trị sản 

xuất điều này nói lên ngành nghề sản xuất kinh doanh chính phát triển mạnh. Giá trị tiền về 

tăng 20,73% so với kế hoạch là do khối lượng công việc người lao động giữ vững, đảm bảo 

được cuộc sống cho người lao động. 

Về năng suất lao động : Trung bình 01 lao động của công ty tạo ra 369,43 triệu đồng 

doanh thu cao hơn 22 triệu so với năm 2014. 

Nhìn chung, để có thể đạt được như vậy ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo đã bổ sung thêm 

một số ngành chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực là lợi thế để công ty giành nhiều hợp đồng 

có giá trị cao. Chủ động thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng 

trong toàn công ty, vì vậy đã tiết giảm chi phí trong năm 2015 là 220 triệu đồng.   

 

  II/- Tình hình tài chính : 

Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, không có thua lỗ, không có nợ vay ngân hàng. 

 

1/- Tình hình tài sản : 

Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 % Tăng giảm 
Tỷ trọng 

2015 

Tài sản ngắn hạn Triệu Đồng 109.699 138.466 26,22% 93,78% 

Tài sản dài hạn Triệu Đồng 12.608 9.179 -27,20% 6,22% 

Tổng tài sản Triệu Đồng 122.307 147.645   20,72% 100% 

 

2/- Tình hình nợ phải trả : 
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Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 
% Tăng 

giảm 

Tỷ trọng 

2015 

Nợ ngắn hạn Triệu Đồng 81.179 105.630 30,12% 99,17% 

Nợ dài hạn Triệu Đồng 1.526 0.889 -41,74%   0,83% 

Tổng nợ Triệu Đồng 82.706 106.519 28,79% 100% 

 

 Đánh giá  : Trong năm 2015 tài sản ngắn hạn tăng 26,22% do hàng tồn kho và lượng tiền 

mặt tăng. Tài sản dài hạn giảm 27,20% do công ty giảm các khoản đầu tư dài hạn và giá trị hao 

mòn lũy kế TSCĐ tăng lên. Nợ ngắn hạn tăng 30,12% do số dư người mua trả tiền trước ngắn 

hạn tăng. Ngoài ra nợ dài hạn giảm 47,74% do doanh thu chưa thực hiện dài hạn đã chuyển 

sang ngắn hạn theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cho niên độ kế toán năm 

2015. 

 

III/- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : 

Trong năm công ty đã đổi mới về tổ chức như :  

-  Sắp xếp lại mô hình tổ chức và nguồn nhân lực theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào 

những lĩnh vực chủ yếu phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của từng đơn vị.  

- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp một lần đánh giá tình hình hoạt động của các 

đơn vị và đưa ra các định hướng nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

phát triển của từng đơn vị. 

- Ban lãnh đạo Công ty chủ động điều hành công tác phối hợp như việc phát triển thị 

trường, chia sẻ nguồn công việc, hỗ trợ chuyên môn, tiếp xúc với khách hàng, chủ đầu tư trong 

quá trình đấu thầu, thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện dự án, đã có rất nhiều dự án triển khai 

thành công qua sự phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị với nhau về nhân lực, chào giá, đấu thầu 

và chia sẻ cùng thực hiện hợp đồng. 

- Chủ động nghiên cứu mua sắm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh 

công tác xây dựng ban hành và kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy trình thiết kế, quản lý dự 

án, tư vấn giám sát ….áp dụng thống nhất trong toàn công ty và siết chặt công tác quản lý chất 

lượng sản phẩm đầu ra về thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán, đặc biệt là gửi hồ sơ năng lực, 
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công tác tham gia đấu thầu hạn chế tình trạng không đạt điểm kỹ thuật, nhằm bảo vệ uy tín 

thương hiệu của Công ty trên thương trường và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.  

 

IV/- Kế hoạch phát triển trong tương lai : 

Trong những năm tới Việt Nam sẽ hội nhập vào ASEAN, TPP…kinh tế Việt Nam sẽ có 

nhiều thay đổi về chính sách, đồng thời nhiều đối thủ cạnh tranh ngoài nước vào Việt Nam 

hoạt động. Chính vì vậy Ban Tổng Giám đốc đã nghiên cứu đưa ra những giải pháp để thực 

hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sau : 

1. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả phù 

hợp với sự phát triển của Công ty, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong toàn Công ty. Tăng 

cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng và sử dụng lao động, rà soát điều 

chuyển nhân sự từ nơi thừa sang nơi thiếu. 

 

2. Đẩy mạnh chuyên môn hóa ngành nghề dựa vào thế mạnh và thị trường truyền thống của 

từng đơn vị; Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, mua các chương trình phần mềm 

quản lý kết nối các phòng ban chức năng phục vụ công tác quản lý điều  hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh; Chú trọng công tác đào tạo sử dụng phần mềm. 

 

3. Giữ vững uy tín thương hiệu Công ty Nagecco bằng việc thực hiện tốt các hợp đồng đã 

ký kết như : đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện theo các cam kết với chủ đầu tư, giữ gìn 

đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc 

và tạo niềm tin đối với khách hàng truyền thống trong và ngoài ngành. 

 

4. Chú trọng mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, 

dài hạn. Tạo điều kiện môi trường làm việc tốt với thu nhập thỏa đáng; có chính sách thu hút, 

giữ chân cán bộ có năng lực chuyên môn cao; Chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các 

chuyên gia cấp cao của công ty nước ngoài về làm việc tại công ty. 

 

5. Tăng cường công tác liên kết với các đơn vị tư vấn lớn, với các đối thủ cạnh tranh nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh. Hợp tác liên doanh thực hiện các dự án với các doanh nghiệp 

tư vấn nước ngoài ở thị trường Việt nam cũng như thị trường nước ngoài. Tiếp cận, phát triển 

dịch vụ tư vấn với các nước ASEAN. 
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6. Nghiên cứu, thí điểm tham gia các dự án tổng thầu EPC các công trình có quy mô nhỏ và 

vừa góp phần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường. 

 

7. Tiếp tục rà soát các đơn vị phòng ban tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý …. Hạ 

giá thành sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

 

8. Đào tạo ngoại ngữ, nghiệp vụ và thành lập tổ đấu thầu chuyên nghiệp có khả năng tham 

gia đấu thầu trực tuyến, quốc tế góp phần tăng vị thế cạnh tranh. 

   V/- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : 

Công ty kiểm toán không có ý kiến không chấp thuận đối với báo cáo tài chính của công ty 

Nagecco. 

VI/- Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty : 

1. Đánh giá liên quan đến môi trường : 

- Trong hoạt động kinh doanh của mình, công ty luôn xem các tiêu chí xanh là yếu tố đối 

với công tác thiết kế và hoạt động giám sát trên các công trường thi công. Nhờ đó làm tăng 

khách hàng và góp phần bảo vệ môi trường thực tế hơn. 

2. Đánh giá liên quan vấn đề người lao động : 

      - Xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng, thân thiện và an toàn, 

công ty thực sự là mái ấm gia đình thứ 2 của CBCNV – NLĐ. Ở đó, CBCNV – NLĐ được 

chăm lo đời sống vật chất tinh thần, được phát triển nghề nghiệp, hoàn thiện bản thân và quan 

trọng là được đảm bảo việc làm, nguồn thu nhập ổn định, tạo sự cân bằng giữa công việc và 

đời sống. 

     - Với chính sách đãi ngộ phù hợp gắn liền với sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Công 

ty đối với CBCNV – NLĐ, Nagecco luôn là doanh nghiệp tâm điểm thu hút nguồn lao động 

chất lượng cao, du học sinh về nước cũng như các chuyên gia trong nước và nước ngoài gia 

nhập mái nhà chung Nagecco 

 

3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương : 

- Hàng năm Công ty và CBCNV – NLĐ luôn đóng góp cho các hoạt động mang tính cộng 

đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên tinh thần giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh 

khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống …., chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp và nhân văn 

hơn. 
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       - Nagecco tài trợ đào tào và tham gia Hội đồng Kiến trúc cho các trường Đại học Kiến 

trúc Tp.HCM, Đại học Bách Khoa. Đồng tuyển dụng sinh viên mới ra trường, đào tạo thành 

các kỹ sư giỏi góp phần giảm gánh nặng thất nghiệp cho xã hội và mang lại cuộc sống ấm no 

cho họ và gia đình. 

       - Xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo mọi người lao động đều được an toàn, khỏe 

mạnh là một trách nhiệm xã hội lớn mà Nagecco tự hào đã làm được.  

      - Công ty cũng thường xuyên hợp tác hỗ trợ về lĩnh vực tư vấn xây dựng cho Tòa án các 

Quận, Tp.HCM và các Tỉnh phía nam khi có yêu cầu tham vấn để giải quyết các vụ tranh chấp 

về xây dựng giữa các công ty xây dựng trong nước, góp phần cho sự ổn định và phát triển của 

đất nước và địa phương 

 

D/- ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : 

I/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh 

giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội : 

- Kết thúc năm 2015, bức tranh về tình hình sản xuất kinh doanh của Nagecco đã thể hiện 

tương đối rõ nét với kết quả kinh doanh ấn tượng. Với định hướng đúng đắn trong đường lối 

phát triển là tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, hoạt động xây dựng của công ty đã có 

vị thế chắc trên thương trường. Việc tiếp tục đẩy mạnh năng lực thiết kế xanh góp phần cải tạo 

môi trường sống cho người dân đồng thời làm đẹp mỹ quan đô thị. 

II/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty : 

      - Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD của 

Công ty theo đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công 

ty , tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. 

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn nhưng với năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên 

môn tốt, quyết tâm cao. Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có 

trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu kế hoạch mà 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho.  

     - Với kết quả kinh doanh đạt được của năm 2015, Ban Tổng Giam đốc Công ty đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng thường niên năm 2015 đề ra, lợi ích của Cổ đông được 

đảm bảo và gia tăng cùng với kết quả kinh doanh đạt được. 
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     - Ban Tổng Giám đốc cũng đã tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự ngày càng 

trưởng thành và có thể đảm nhiệm những công việc ngày càng lớn về quy mô và phức tạp về 

kỹ thuật.  

      - Củng cố niềm tin của khách hàng, Nagecco tiếp tục thể hiện uy tín của thương hiệu dựa 

trên những sản phẩm chất lượng. Sự tham gia của Nagecco tại mỗi dự án mang lại sự an tâm 

cho chủ đầu tư, người sở hữu chính là niềm tự hào lớn nhất mà Nagecco đã xây dựng được 

trong quá trình hình thành và phát triển. 

      - Công tác quản lý của Ban Điều hành cũng được đánh giá có những cải tiến đáng kể. Ban 

điều hành cũng đã thiết lập được hệ thống quản lý ngày càng chặt chẽ, rõ ràng nhằm kiểm soát 

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

      - Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã 

thực hiện đúng mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra. Tập 

trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh về ngành nghề truyền thống đã đẩy 

mạnh doanh số và lợi nhuận hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. 

      - Để đạt hiệu quả trên là do có sự phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong 

công việc chỉ đạo và điều hành đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định 

công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

III/- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :  

Trong năm 2016, với các cơ hội và thách thức đan xen, Hội đồng Quản trị nhận định một 

số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: 

- Viễn cảnh về kinh tế thế giới chưa có nhiều tín hiệu tích cực khi Trung Quốc có khả năng 

rơi vào thời kỳ kinh tế chậm phát triển, giá dầu duy trì ở mức thấp, bất ổn chính trị tại 

một số khu vực có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính và giá cả hàng hóa trong 

nước. 

- Yếu tố vĩ mô liên quan đến ngành xây dựng như dự báo tăng trưởng GDP có cải thiện 

nhưng chưa tăng cao, sự phát triển bất động sản vẫn là ẩn số, chính sách tín dụng của 

Ngân hàng có thể có những điều chỉnh, khả năng phá giá tiền đồng và ảnh hưởng của các 

hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết …. Sẽ tác động đến ngành xây dựng 

và nguồn công việc của công ty Nagecco. 
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- Từ kết quả đạt được năm 2015 và trên cơ sở giá trị hợp đồng đã ký kết, đánh giá những 

yếu tố vĩ mô và vi mô có thể ảnh hưởng, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra các kế hoạch, 

định hướng cho năm 2016 như sau :  

1. Hoàn thiện và nâng cao tầm quản trị Công ty, việc thiết lập cơ cấu tổ chức hoạt động 

hiệu quả với các thực hành quản lý và quy trình tiên tiến cho đến việc soát xét điều lệ 

công ty phù hợp với yêu cầu mới trong thực tiễn cũng như Pháp luật. 

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng thông qua hoạt động cải tiến toàn diện hệ 

thống quản lý phù hợp với tốc độ phát triển của Công ty; áp dụng công nghệ, kỹ thuật 

tiên tiến; tăng tỷ lệ cán bộ chuyên môn cao; tiếp tục khẳng định thương hiệu Nagecco 

trên thương trường trong và ngoài nước. 

3. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiến trúc sư và kỹ sư thu 

hút nguồn nhân sự chất lượng cao thông qua việc xây dựng môi trường làm việc năng 

động hiệu quả, cải tiến chính sách đãi ngộ nhằm tạo động lực và khuyến khích CBCNV 

- NLĐ gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Công ty 

4. Không ngừng cải tiến, tiếp tục cung cấp sản phẩm là những công trình có chất lượng 

cao, có giá trị vượt trội với chi phí hợp lý.  

5. Phát huy nguồn lực, gia tăng hiệu quả kinh doanh, tối đa hóa giá trị Công ty, mang lại 

lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông và CBCNV - NLĐ. 

6. Đào tạo ngoại ngữ, nghiệp vụ và thành lập tổ đấu thầu chuyên nghiệp có khả năng tham 

gia đấu thầu trực tuyến, quốc tế góp phần tăng vị thế cạnh tranh.  

7. Về biện pháp: Hội đồng quản trị sẽ duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt 

chẽ nhịp nhàng với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý Công ty, 

tìm kiếm việc làm; Thường  xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc 

trong công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu 

quả cao nhất. 

  E/- BÁO CÁO TÀI CHÍNH : ( có báo cáo riêng kèm theo) 

      I/- Ý kiến kiểm toán : 
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NG2HUY
Typewriter
II/- Baùo caùo taøi chính ñöôïc kieåm toaùn:
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