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PL số II 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 
Năm báo cáo :  2009 

 
 

Tên công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD CÔNG TRÌNH 3 
Tên viết tắt   : CT3 
Trụ sở chính  : Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại  : 08.38351102 
Vốn điều lệ  : 21.812.090.000 đồng 
I. Lịch sử hoạt động của Công ty 
1. Những sự kiện quan trọng : 

Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 là đơn vị thành viên của tổng 
công ty đường sắt Việt nam. Tiền thân là công ty công trình đường sắt 3 được 
thành lập theo Quyết định số 1125 TC/QĐ ngày 10 tháng 8 năm 1977 của bộ 
Giao thông vận tải. Và Quyết định thành lập DNNN số 1024/QĐ/TCCB-LĐ 
ngày 27 tháng 5 năm 1993 của Bộ Giao thông vận tải 

Thöïc hieän nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù ba Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng 
khoùa IX vaø chöông trình haønh ñoäng cuûa Chính phuû veà tieáp tuïc saép xeáp, ñoåi môùi, 
phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quûa doanh nghieäp nhaø nöôùc. Caên cöù Nghò ñònh soá 
64/2002/NÑ-CP ngaøy 19 thaùng 6 naêm 2002 cuûa Chính phuû veà chuyeån doanh 
nghieäp nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn, Boä Giao thoâng vaän taûi quyeát ñònh chuyeån 
doanh nghieäp nhaø nöôùc Coâng ty coâng trình ñöôøng saét 3, ñôn vò thaønh vieân cuûa Toång 
Coâng ty Ñöôøng saét Vieät Nam thaønh coâng ty coå phaàn (quyeát ñònh 4036/QÑ-BGTVT 
ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2003). Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö vaø Xaây döïng coâng trình 3 
chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng theo moâ hình toå chöùc môùi coâng ty coå phaàn töø ngaøy 23 
thaùng 9 naêm 2004 (Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 4103002692 do Phoøng 
ñaêng kyù kinh doanh, Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 23 
thaùng 9 naêm 2004). Voán ñieàu leä theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu 
là : 13.439.600. 000 ñoàng (Möôøi ba tyû boán traêm ba möôi chín trieäu saùu traêm ngaøn 
ñoàng). Thay ñoåi laàn thöù  3 ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2008  do Sôû keá hoaïch ñaàu tö Tp 
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HCM caáp laø : 21.812.090.000 ñ ( Hai möôi moát tyû taùm traêm möôøi hai trieäu khoâng 
traêm chín möôi ngaøn ñoàng ./. ) 

2. Quá trình phát triển 

+ Ngành nghề kinh doanh :  

Xaây döïng coâng trình giao thoâng, daân duïng, coâng nghieäp, ñöôøng daây döôùi 35KV. 
Ñaøo, ñaép, san laáp maët baèng taïo baõi. Saûn xuaát taø veït, caáu kieän beâ toâng, caáu kieän theùp 
vaø saûn phaåm cô khí. Ñaàu tö xaây döïng caùc coâng trình cô sôû haï taàng khu daân cö, ñoâ 
thò. Thí nghieäm vaø kieåm nghieäm vaät lieäu xaây döïng. Khaûo saùt, laäp döï aùn ñaàu tö, giaùm 
saùt thi coâng coâng trình giao thoâng, daân duïng, coâng nghieäp khoâng do Coâng ty thi 
coâng. Thieát keá: Toång maët baèng xaây döïng coâng trình, kieán truùc coâng trình daân duïng 
vaø coâng nghieäp, noäi ngoaïi thaát coâng trình, coâng trình giao thoâng (caàu, ñöôøng boä). 
Tö vaán thieát keá. Kinh doanh nhaø ôû. Söûa chöõa xe maùy, phöông tieän thieát bò giao thoâng 
vaän taûi. Kinh doanh vaät taûi haøng hoùa baèng oâ toâ. Kinh doanh bất động sản. Xây dựng 
công trình thuỷ lợi . Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng. Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường sắt . Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, đo thị. 
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng .. kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách 
sạn ( không kinh doanh tại trụ sở). Mua bán , cho thuê máy móc thiết bị, phụ tùng  
ngành công nghiệp, ngành giao thông vận tải. 

+ Tình hình hoạt động :  

Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu toå chöùc thöïc hieän coù hieäu quûa nhieäm vuï saûn xuaát kinh 
doanh khi chuyeån sang hoaït ñoäng theo moâ hình toå chöùc coâng ty coå phaàn trong ñieàu 
kieän hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc ñôn vò xaây laép noùi chung vaø Coâng ty 
noùi rieâng tuy coøn gaëp nhieàu khoù khaên, tröôùc thöïc traïng naøy vôùi söï naêng ñoäng, daùm 
nghó, daùm laøm cuûa ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo, ban ñieàu haønh coâng ty, khai thaùc caùc 
lôïi theá saün coù cuûa Coâng ty trong lónh vöïc xaây laép, vò theá ñoùng treân ñòa baøn thaønh 
phoá Hoà Chí Minh naêng ñoäng, ñöôïc söï quan taâm hoã trôï giuùp ñôõ cuûa ngaønh Ñöôøng 
saét, caùc cô quan ñôn vò lieân quan trong vaø ngoaøi ngaønh, laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ xaây 
döïng chieán löôïc vaø nhöõng quyeát saùch, bieän phaùp höõu hieäu veà oån ñònh toå chöùc, saép 
xeáp caùc phoøng nghieäp vuï nhaèm taêng cöôøng coâng taùc tham möu, xaây döïng caùc quy 
cheá vaø cô cheá hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoaït ñoäng vaø ñaëc thuø coâng vieäc cuûa 
töøng ñôn vò, thöïc hieän phaân caáp, phaân quyeàn, gaén traùch nhieäm vôùi quyeàn haïn, 
nghóa vuï vôùi quyeàn lôïi, taïo söï chuû ñoäng cho caùc Xí nghieäp thaønh vieân thöïc hieän 
nhieäm vuï thi coâng, linh hoaït tìm kieám vieäc laøm, ñaàu tö naêng cao naêng löïc saûn xuaát 
ñuû söùc caïnh tranh ñaáu thaàu coâng trình, thöïc hieän caùc döï aùn lôùn. Cô cheá quaûn ly,ù 
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ñieàu haønh thoáng nhaát töø Coâng ty ñeán caùc ñôn vò. Chuù troïng xaây döïng keá hoaïch daøi 
haïn, ngaén haïn vaø quan heä vôùi caùc doanh nghieäp, caùc chuû ñaàu tö trong vaø ngoaøi 
ngaønh tìm kieám ñaáu thaàu coâng trình, ñaûm baûo vieäc laøm, naâng cao thu nhaäp cho 
ngöôøi lao ñoäng, ñaøo taïo, boài döôõng nghieäp vuï, tay ngheà naâng cao chaát löôïng lao 
ñoäng, Coâng ty ñaõ ñaàu tö haøng chuïc tyû ñoàng ñoåi môùi thieát bò thi coâng caàu ñöôøng saét, 
ñöôøng boä, coâng ngheä caét - khoan - haøn töï ñoäng (CNC) saûn xuaát daàm caàu theùp, keát 
caáu theùp, thieát bò thi coâng caàu lôùn, daàm beâ toâng döï öùng löïc v.v… , phoøng thí nghieäm 
vaät lieäu xaây döïng. Taêng cöôøng coâng taùc nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä 
thi coâng caàu, ñöôøng, saûn xuaát saûn phaåm môùi, aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 
theo tieâu chuaån ISO.9001:2000 trong saûn xuaát, Trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát 
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2009 veà môû roäng SXKD theo moâ hình toå chöùc 
Coâng ty meï – coâng ty con : tieán haønh chuyeån ñoåi Xí nghieäp thaønh vieân thaønh caùc 
coâng ty con hoaït ñoâïng theo moâ hình coâng ty coå phaàn do Coâng ty Coå phaàn ÑT & 
XD coâng trình 3 naém coå phaàn chi phoái . Môû roäng phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh ña 
ngaønh, ña daïng hoùa saûn phaåm, baèng nhieàu bieän phaùp linh hoaït, saùt vôùi tình hình 
thöïc teá cuûa doanh nghieäp, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, 
chieán löôïc phaùt trieån Coâng ty vaø xu theá phaùt trieån cuûa caùc ñôn vò xaây laép hieän nay, 
ñaõ khaûng ñònh ñöôïc vò theá vaø uy tín cuûa Coâng ty caû trong vaø ngoaøi ngaønh, goùp phaàn 
quan troïng naâng cao hieäu quûa, söùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp trong thôøi gian tôùi. 
Vì vaäy hieän nay Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö vaø Xaây döïng coâng trình 3 ñöôïc ñaùnh gía 
laø ñôn vò coù theá maïnh trong thi coâng caàu, ñöôøng saét, ñöôøng boä, saûn xuaát daàm caàu 
theùp, laø Coâng ty maïnh cuûa ngaønh ñöôøng saét khu vöïc phía Nam, nhôø vaäy Coâng ty 
truùng thaàu khaù nhieàu coâng trình giao thoâng, daân duïng vaø coâng nghieäp v.v… saûn 
löôïng vaø doanh thu naêm sau cao hôn naêm tröôùc, caùc coâng trình thi coâng ñaûm baûo 
chaát löôïng, tieán ñoä vaø hieäu quûa kinh teá, saûn xuaát kinh doanh coù laõi, baûo toaøn vaø 
phaùt trieån voán.  

Thaønh laäp naêm 1977, qua hôn 30 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån Coâng ty coå phaàn 
Ñaàu tö vaø Xaây döïng coâng trình 3 ñöôïc thöøa keá nhöõng thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc  trong 
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, xaây döïng Coâng ty phaùt trieån beàn vöõng. Vôùi nhöõng 
thaønh tích ñaït ñöôïc trong nhöõng naêm qua Coâng ty ñöôïc Chính phuû taëng baèng khen 
Chính phuû, Toång coâng ty Ñöôøng saét Vieät Nam taëng côø ñôn vò daãn ñaàu thi ñua, phaùt 
trieån khoa hoïc - coâng ngheä. Caùc toå chöùc Ñaûng boä ñaït trong saïch vöõng maïnh, Coâng 
ñoaøn ñaït trong saïch vöõng maïnh vaø vöõng maïnh xuaát saéc, Ñoaøn thanh nieân ñaït vöõng 
maïnh. 

3. Định hướng phát triển : 
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+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : 
Phát triển Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trở thành doanh nghiệp 

mạnh trong nước và trong khu vực, kinh doanh đa ngành , trong đó ngành xây 
dựng giao thông giữ vai trò chủ lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành 
đường sắt và yêu cầu phát triển của đất nước. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn : 
Giữ vững quy mô ngành nghề truyền thống, mở rộng SXKD đa ngành 

nghề, tiếp tục tìm kiếm các dự án , các công trình mới để xây dựng , phát triển 
và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

Tiếp tục đổi mới thiết bị công nghệ , đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật nâng 
cao năng lực sản xuất của công ty thực hiện các dự án quan trong , đón đầu các 
dự án chiến lược của ngành đường sắt và thực hiện các dự án phát triển kết cấu 
hạ tầng đường sắt theo quyết định 621/QĐ/TTg ngày 16/5/2007 của thủ tướng 
chính phủ trong thời gian tới. 

Xây dựng đội ngũ CB CNV có trình độ cao trong các mặt : quản lý, kỹ 
thuật, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề đáp ứng thi công các công trình đạt 
chất lượng cao , đúng tiến độ. 

Phấn đấu năm 2010 doanh thu công ty đạt > 400 tỷ đồng . Phân chia cổ 
tức hàng năm > 15% 
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị :  
1. Những nét nổi bật của Kết quả hoạt động trong năm 2009 :  

 
 Năm 2009 công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính về doanh 

thu, lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra, cụ thể : 

- Tổng doanh thu đạt    : 249,060 tỷ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế  đạt  :     31,698  tỷ đồng  
- Lợi nhuận sau thuế đạt   :   27,225 tỷ đồng 
- Tính riêng tại công ty mẹ lợi nhuận sau thuế đạt 25,958 tỷ đồng 
- Cổ tức năm 2009 dự kiến : 30%/ vốn góp sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông 
năm 2009. 

 Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2009 ( Theo báo cáo hợp nhất): 

+ Tổng tài sản :  242.055.606.453 đ 
- Tài sản ngắn hạn :  212.033.536.397 đ 
- Tài sản dài hạn :    30.022.070.056 đ 

+ Tổng nguồn vốn :  242.055.606.453 đ 
- Nợ phải trả :   181.688.833.941 đ 
- Vốn chủ sở hữu :    52.628.174.203 đ 
-  
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2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch : 

Năm 2009 Công ty cổ phần Đt & XD công trình 3 thực hiện SXKD các 
công trình thi công xây lắp chủ yếu sau : 

 Sản lương thực hiện :   310 tỷ  đạt  123 % so với kế hoạch 
 Doanh thu thực hiện :   252 tỷ đạt  114  % so với kế hoạch 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 về 
việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 : ngày 04/12/2008 Uỷ ban 
chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 354/UBCK_GCN cấp giấy chứng 
nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho công ty cổ phần Đt & XD 
công trình 3. 

Ngày 03 tháng 03 năm 2009 Công ty đã thực hiện báo cáo kết quả chào 
bán cổ phiếu ra công chúng với uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm : 
 Thực hiện Nghị Quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2008 về việc thực 

hiện phương án chuyển đổi các XN thành viên hoạt đông dười hình thức Công 
ty cổ phần theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con .Trong năm 2009 Công ty 
đã đầu tư góp vốn thành lập 02 công ty con hình thành trên bộ máy các XN 
305, XN 306 : 
- Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc  với vốn góp của 
công ty mẹ là : 4,5 tỷ chiếm 57,86% vốn điều lệ công ty con. 
- Công ty cổ phần công trình Thành Phát với vốn góp của công ty mẹ là : 
5,83  tỷ chiếm 55 % vốn điều lệ công ty con. 

 Ngày   20/11/2009 công ty đã chính thức đưa 2.181.209 cổ phiếu vào  giao 
dịch trên thị trường UPCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : 
4.1 Thị trường dự tính và mục tiêu : 

a) Thị trường xây dựng đường sắt :  

 Đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật quy định đối với 
đường sắt hiện có nhằm nâng cao năng lực vận tải và an toàn chạy tàu. 

 Triển khai xây dựng đường sắt trên cao Hà Nội đoạn Yên Viên – 
Ngọc Hồi , xây dựng ga Hà Nội thành trung tâm của đường sắt. 

 Chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng tuyến đường sắt quan trong 
chiến lược : Đường sắt cao tốc Hà Nội _ Tp Hồ Chí Minh giai đoạn 1 
Hà Nội – Vinh, Sài Gòn – Nha Trang giai đoạn 2 Vinh – Nha Trang, 
đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1435 mm tuyến Lào Cai - Hà Nội – Hải 
Phòng; cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Đồng Đăng – hà Nội thành 
đường đôi. 



 - 6 -

 Trong giai đoạn 2010-2011 tiếp tục triển khai thực hiện các dự án 
phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt như sau : 
* Dự án nâng cao an toàn đường sắt tuyến Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh đã 
có QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 671/QĐ-BGTVT ngày 17-03-
2008.  
* Dự án thay TVBT K1, K2 kéo dài đường ga vinh – Nha Trang đã có 
QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1589/QĐ-BGTVT ngày 05-6-2008, 
Công ty tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu chính hoặc liên doanh 
tỷ lệ tham gia  khoảng 20-30% khối lượng xây lắp của dự án tương ứng 
240-360 tỷ đồng. 
* Dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà 
Nội – To Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 
40/QĐ-BGTVT ngày 06-01-2009, Công ty tham gia đấu thầu với tư 
cách là nhà thầu chính hoặc liên doanh tỷ lệ tham gia  khoảng 40-50% 
khối lượng xây lắp của dự án tương ứng 500-600 tỷ đồng. 
* Dự án cải tạo nâng cấp đường sắt Yên Viên – Lào Cai hiện chủ đầu tư 
đang mời sơ tuyển nhà thầu Công ty liên doanh với nhà thầu trong 
ngành tham dự đấu thầu. 
* Dự án cải tạo nâng cấp đường sắt Yên Viên – Phả lại hiện đang chuẩn 
bị mời thầu. 
* Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét tuyến đường sắt thống 
nhất . Công ty tham dự thầu thi công phần cầu cạn khối lượng 2 km. 
* Dự án đường sắt trên cao Hà Nội đoạn Yên viên – Ngọc Hồi  : 25 km. 
* Dự án chiến lược : Đường sắt cao tốc Hà Nội _ Tp HCM 1630 km và 
xây dựng tuyến ĐS đôi tốc độ cao khổ 1435 mm Lào Cai – Hà Nội – 
Hải Phòng và cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Đồng đăng _ Hà nội 
thành đường đôi . 
* Các dự án đảm bảo an toàn đường sắt. 

b) Thị trường xây dựng đường bộ : 
Phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua , công ty 

tiếp tục quan hệ với các chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói thầu . Tập 
trung khu có thị phần lớn : Đồng bằng sông Cửu Long , Lâm Đồng , Quảng 
Ngãi .. Bổ sung kế hoạch hàng năm  > 100 tỷ đồng. 
c)  Thị trường xây dựng đường sắt nội đô Th ành phố Hồ Chí Minh : 

Hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện dự án tuyến metro Sài Gòn 
– Suối Tiên công ty tham gia thầu phụ cùng nhà thầu Nhật tham gia đấu 
thầu gói số 3 về việc lắp đặt đường.                                                 

III. Báo cáo của Ban giám đốc 
1. Báo cáo tình hình tài chính 



 - 7 -

 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính thời điểm 31/12/2009 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 
tính Cty mẹ Hợp nhất 2008

I Cơ cấu tài sản & nguồn vốn
1 Cơ cấu tài sản

TS dài hạn / Tổng tài sản % 13.04% 12.40% 8.68%
TS ngắn hạn / Tổng tài sản % 86.96% 87.60% 91.32%

2 Cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 75.40% 75.06% 83.02%
Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn 
vốn % 24.60% 21.74% 16.98%

II
1 Khả năng sinh lời

LN sau thuế /Doanh thu % 10.30% 10.93% 4.23%
LN sau thuế /Tài sản bình quân   % 14.09% 13.74% 4.52%
LN sau thuế /Vốn đầu tư của chủ sở 
hữu bình quân % 128.41% 134.67% 32.99%

2 Khả năng thanh toán 
Khả năng thanh toán hiện thời   ( 
TTS/NPT) lần 1.34            1.33           1.20     
Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-
HTK)/NNH lần 0.92            0.91           0.94     

Năm 2009

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

 
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 2009 : 
+ Tổng tài sản :  242.055.606.453 đ 

- Tài sản ngắn hạn :  212.033.536.397 đ 
- Tài sản dài hạn :    30.022.070.056 đ 

+ Tổng nguồn vốn :  242.055.606.453 đ 
- Nợ phải trả :   181.688.833.941 đ 
- Vốn chủ sở hữu :    52.628.174.203 đ 

 Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : 

STT Tên cổ đông

SLCP Tỷ lệ SH SLCP Tỷ lệ SH

1 Vốn Nhà nươc 1.031.374      57,44% 1.031.374        47,28%

2 Cổ đông khác 764.168         42,56% 1.149.835        52,72%

Công 1.795.542      2.181.209        

1/1/2009 31/12/2009

 



 - 8 -

+  Tháng 3/2009 Công ty hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với Tổng 
số vốn đã phát hành là 3.856.670.000 đ nâng vốn điều lệ của công ty từ 
17.955.420.000 đ lên 21.812.090.000 đ. 

 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 2.181.209 cổ phiếu thường, không có 
cổ phiếu ưu đãi. 

 Cổ tức, lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn ; chưa chia 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 
Năm 2009 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể : 

Teân chæ tieâu ÑVT Keá hoaïch  Thöïc hieän 

Toác ñoä 
taêng 

tröôûng

naêm 2009 Giaù trò
Tyû leä HT 

(%)  năm 2008 

so vôùi 
2008 
(%)

Giaù trò saûn löôïng tyû ñoàng 252.691 310.991 123.07% 130.000    239%

Doanh thu nt 220.000 249.060 113.21% 132.000    189%
Lôïi nhuaän tröôùc 
thueá nt 11.000   31.698   288.16% 6.534        485%

Thueá TNDN  (25%) nt 2.750     8.606     312.95% 1.832        470%
Thueá TNDN ñöôïc 
mieãn nt 1.375     3.490     253.82% 0.916        381%
Thueá TNDN phaûi 
noäp nt 1.375     5.116     372.07% 0.916        559%
Thueá TNDN hoaõn 
laïi (0.643)    
Lôïi nhuaän sau thueá nt 9.625     27.225   282.86% 5.618        485%
Coå töùc % 17 17             0%

Thöïc hieän naêm 2009 ( 
Baùo caùo hôïp nhaát)

 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

Mặc dù Năm 2009 là một năm đầy khó khăn , nhưng nhờ sự lãnh đạo 
của ban điều hành công ty cũng như định hướng tốt của HĐQT cùng với sự nỗ 
lực của toàn bộ CB CNV  công ty nên công ty đã đạt được kết quả vượt mức 
kế hoạch đề ra : 
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- Công ty đã sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức và lao động cho Cơ quan 
công ty và các xí nghiệp trực thuộc nhằm đảm bảo cho các xí nghiệp chủ động 
trong sản xuất kinh doanh tiến tới thực hiện phương án xây dựng các Xí nghiệp 
trở thành các đơn vị hoàn toàn chủ động trong SXKD. 

Xây dựng, sửa đổi  và ban hành các quy chế quản ký về giao khoán, tài 
chính, tiền lương, chi tiêu ...nhằm quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí nhằm 
tối đa hoá lợi nhuận. 

Tranh thủ tối đa các chính sách kích cầu của Nhà nước đảm bảo sử dụng 
có hiệu quả cao nhất nguồn vốn vay tín dụng phục vụ cho SXKD .. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai gần : 

- Năm 2010 doanh thu xây lắp đạt > 400 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 
đạt > 20 tỷ đồng  

Đầu tư thiết bị đồng bộ phù hợp công nghệ sản xuất hiện đại sử dụng 
hiệu quả . 

Đầu tư mới cơ sở sản xuất dầm thép và TVBT dự ứng lực tại Khu CN 
Hàm Kiệm I 

Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo công nhân kỹ thuật 
lành nghề có tay nghề cao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

IV. Báo cáo tài chính 

 Các báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được công ty 
TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán theo 
qui định của pháp luật về kế toán ( đính kèm ) gồm : Báo cáo tài chính của 
Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất . 
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Đơn vị kiểm toán độc lập :  Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán 
và kiểm toán phía Nam 

2. Ý kiến của kiểm toán độc lập : 

Cơ sở ý kiến: 
 
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán 

Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và 
thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính hợp nhất không 
còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo 
phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng 
xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân 
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thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương 
pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc 
cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi 
cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để 
làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 

 
Ý kiến của kiểm toán viên: 
 
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung 

thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ 
Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Trình 3 tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, 
cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài 
chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 phù hợp với chuẩn mực và chế 
độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

3. Ý kiến của kiểm toán nội bộ : Không có 

VI. Các công ty có liên quan 
 Tổng công ty đường sắt Việt Nam là đơn vị nắm giữ 47,28 % vốn góp 

của công ty ( Phần vốn Nhà nước ) 

 Các công ty con : 
Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc ( Vốn góp của công ty 
CP ĐT & XD công trình 3 là : 4,5 tỷ đồng  chiếm 57,86% vốn điều lệ ) : 

Doanh thu năm 2009 : 64,628 tỷ đồng 
Lợi nhuận trước thuế :   2,797 tỷ đồng  

Công ty cổ phần công trình Thành Phát ( Vốn góp của công ty CP ĐT & XD 
công trình 3 là : 5,83  tỷ đồng chiếm 55 % vốn điều lệ ) 

 Doanh thu năm 2009 ( 03 tháng ) : 8,032  tỷ đồng 
Lợi nhuận trước thuế : 1,082  tỷ đồng  

VII. Tổ chức và nhân sự 
  1. Cơ cấu tổ chức của công ty đến ngày 31/12/2009 : 

 + Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng: goàm caùc coå ñoâng hoaëc ñaïi dieän nhoùm coå ñoâng 
coù sôû höõu soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng 
ty, laø cô quan coù thaåm quyeàn cao nhaát cuûa Coâng ty.  

 + Hoäi ñoàng quaûn trò : Do ÑHÑCÑ baàu ra goàm 7 thaønh vieân :  Chuû tòch 
vaø 6 uûy vieân HÑQT . Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Giaùm ñoác coâng ty laø 
ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty. Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 
thöïc thi nhieäm vuï theo söï phaân coâng cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò : Trong 
ñoù 05 thaønh vieân ñaûm nhaän caùc chöùc vuï quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa Coâng ty vaø 
02 thaønh vieân khoâng tham gia quaûn lyù ñieàu haønh coâng ty. 
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 + Ban kieåm soaùt : Do ÑHÑCÑ baàu ra goàm 3 thaønh vieân : Tröôûng ban 
vaø 2 uûy vieân Ban kieåm soaùt. Ban kieåm soaùt laø toå chöùc thay maët coå ñoâng ñeå 
kieåm soaùt moät caùch ñoäc laäp, khaùch quan vaø trung thöïc moïi hoaït ñoäng saûn 
xuaát kinh doanh, quaûn trò vaø ñieàu haønh Coâng ty. Baùo caùo cho ÑHÑCÑ tính 
chính xaùc , trung thöïc, hôïp phaùp veà baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty. 

+ Giaùm ñoác coâng ty: Do HÑQT boå nhieäm . Coù quyeàn quyeát ñònh cao 
nhaát veà quaûn lyù vaø ñieàu haønh coâng vieäc haøng ngaøy cuûa Coâng ty. Chòu traùch 
nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng quaûn trò, ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng vaø phaùp luaät veà nhöõng 
sai phaïm gaây toån thaát cho Coâng ty.  

  2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành : 
* Hội đồng quản trị : 

ÔNG PHẠM VĂN THUÝ : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 
công ty 
Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1960 
Nơi sinh : Yên Mỹ - Yên Mô – Ninh Bình 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 65 Hiền Vương – Phường Phú Thạnh – Quận tân Phú 
– Tp Hồ Chí Minh 
Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư đường sắt  
Quá trình công tác :  

 Từ tháng 3/1983 đến tháng 8/1989: Kỹ sư kỹ thuật viên tại Công ty công 
trình 6 – Đông Anh – Hà Nội. 
 Từ tháng 9/1989 đến tháng 3/1993: Đội phó Đội trưởng Đội 601 thuộc 
Công ty công trình 6 – Đông Anh – Hà Nội. 
 Từ tháng 4/1993 đến tháng 12/1993: Giám đốc Xí nghiệp 601 thuộc  Công 
ty công trình 6 – Đông Anh – Hà Nội. 
 Từ tháng 1/1994 đến tháng 9/1999 : Phó giám đốc Công ty tại Công ty công 
trình 6 – Đông Anh – Hà Nội. 
 Từ tháng 10/1999 đến tháng 8/2004 nay: Giám đốc Công ty công trình 
đường sắt 3. 
 Từ tháng 9/2004 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần 
đầu tư và xây dựng công trình 3. 

Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 
Các tổ chức khác : Phó bí thư Đảng uỷ Cty CP ĐT & XD công trình 3 
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Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009 : 1.242.661 cổ phiếu  
Trong đó  : Sở hữu cá nhân  : 211.287 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 1.031.374 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

ÔNG NGUYỄN XUÂN NGUYÊN : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
giám đốc Công ty  

Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1954 
Nơi sinh : Hà Sơn – Hà Trung – Thanh Hóa 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 28A Phạm Viết Chánh – Phường 19 - Quận Bình Thạnh – 
Tp.Hồ Chí Minh 
Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 3/1972 đến tháng 7/1974: Thanh niên xung phong tại Tổng đội 
572 Chiến trường Lào 
 Từ tháng 8/1974 đến tháng 5/1978: Sinh viên trường Trung học Đường Sắt 
– Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. 
 Từ tháng 6/1978 đến tháng 4/1987: Cán bộ lao động tiền lương Công ty 
công trình đường sắt 3. 
 Từ tháng 5/1987 đến tháng 3/1993: Đội trưởng đội kiến trúc 2 Công ty công 
trình đường sắt 3 
 Từ tháng 4/1993 đến tháng 10/2001: Trưởng phòng TC – HC Công ty công 
trình đường sắt 3. 
 Từ tháng 11/2001 đến tháng 8/2004: Phó giám đốc Công ty kiêm Trưởng 
phòng TC_HC Công ty công trình đường sắt 3. 
 Từ tháng 9/2004 đến nay: Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng TC – HC 
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3. 

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty , 
Trưởng phòng TC – HC 
Các tổ chức khác : Bí thư Đảng uỷ Công ty CP ĐT & XD công trình 3 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
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Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009 : 16.330 CP  
Trong đó : Sở hữu cá nhân  : 16.330 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

ÔNG PHẠM NGỌC CÔI : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc 
Công ty  

Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1955 
Nơi sinh : Yên Bái 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 143A/18 Ung Văn Khiêm – Phường 25 - Quận Bình 
Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh 
Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đường sắt 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 8/1979 đến tháng 6/1990 : Kỹ sư kỹ thuật viên – Công ty công 
trình đường sắt 3. 
 Từ tháng 7/1990 đến tháng 7/1997 :  Đội trưởng  đội 301 Công ty công 
trình đường sắt 3 . 
 Từ tháng 8/1997 đến tháng 11/1998 : Trợ lý Giám đốc Công ty công trình 
đường sắt 3. 
 Từ tháng 12/1998 đến tháng 8/2004 :  Phó giám đốc  Công ty công trình 
đường sắt 3 . 
 Từ tháng 9/2004 đến nay : Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây 
dựng công trình 3. 

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty 
Các tổ chức khác : Uỷ viên thường vụ Công đoàn Công ty. 
       Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009 : 33.368 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

ÔNG NGUYỄN ĐỨC SOÁT : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám 
đốc Công ty  
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Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1955 
Nơi sinh : Nghĩa Hoà – Nghĩa Đàn - Nghệ An 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 512/9 Trường Chinh – Phường 14 - Quận Tân Bình – Tp 
Hồ Chí Minh 
Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đường sắt 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 5/1980 đến tháng 4/2000 : Kỹ sư kỹ thuật viên- Công ty công 
trình đường sắt 3 
 Từ tháng 5/2000 đến tháng 9/2002 : Phó phòng KT – CN Công ty công 
trình đường sắt 3 
 Từ tháng 10/2002 đến tháng 8/2004 : Trưởng phòng KT – CN Công ty công 
trình đường sắt 3 
 Từ tháng 9/2004 đến tháng 2/2006 : Trưởng phòng KT – CN - Công ty Cổ 
phần đầu tư và xây dựng công trình 3 
 Từ tháng 3/2006 đến nay: Phó giám đốc kiêm trưởng phòng KT-CN -Công 
ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty, 
Trưởng phòng KT-CN . 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009  : 10.840 CP 
Trong đó :  Sở hữu cá nhân  : 10.840 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

BÀ NGUYỄN KIM CHINH : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán 
trưởng công ty 

Giới tính : Nữ 
Năm sinh : 1968 
Nơi sinh : Hải Phòng 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 143A/36 Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh 
– Tp.Hồ Chí Minh 
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Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1998 : Thủ quỹ Công ty Công trình đường sắt 
3 
 Từ tháng 9/1998 đến tháng 3/2003 : Phó phòng TC – KT Công ty công 
trình đường sắt 3. 
 Từ Tháng 4/2003 đến tháng 8/2004 : Trưởng phòng TC-KT Công ty công 
trình đường sắt 3 
 Từ tháng 9/2004 đến nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần ĐT & XD công 
trình 3 

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng  Công ty  
Các tổ chức khác :  Phó chủ tịch Công đoàn Công ty . 
             Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009 : 34.060 CP 
Trong đó :  Sở hữu cá nhân  : 34.060 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

ÔNG LÊ VĂN NHƯƠNG : Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm . 

Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1966 
Nơi sinh : Xuân Trúc – Ân Thi – Hưng Yên 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : Khối 4 _ Thị trấn Đông Anh _ Huyện Đông Anh _ Hà Nội 
Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ, cơ khí động lực 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 11/1985 đến tháng 6/1992: Công nhân làm Đường sắt  tại Xí 
nghiệp 604 – Công ty Công trình 6. 
 Từ tháng 7/1992 đến tháng 7/1996 Sinh viên trường Cao đẳng Giao thông 
vận tải . 
 Từ tháng 8/1996 đến tháng 12/1999 : Cán bộ Kỹ thuật  tại Xí nghiệp 604 – 
Công ty Công trình 6. 
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 Từ tháng 1/2000 đến tháng 5/2003 : Đội phó đội 301, đội trưởng đội 306 
thuộc Công ty công trình đường sắt 3 
 Từ tháng 6/2003 đến tháng 8/2004 :  Giám đốc Xí nghiệp 306 – Công ty 
công trình đường sắt 3 
 Từ tháng 9/2004 đến tháng 9/2009 :  Giám đốc Xí nghiệp 306 – Công ty cổ 
phần đầu tư và xây dựng công trình 3 
 Từ tháng 10/2009 đến nay : Giám đốc Công ty cổ phần công trình Thành 
Phát . 

Chức vụ công tác hiện nay : Uỷ viên HĐQT . 
Tổ chức khác  : Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty CP ĐT & XD công trình 3 
                          Bí thư chi bộ Công ty cổ phần công trình Thành Phát trực 

thuộc Đảng bộ Cty 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009  :  92.044 CP 
Trong đó : Sở hữu cá nhân  : 92.044 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

ÔNG NGUYỄN QUANG VINH : Uỷ viên Hội đồng quản trị  

Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1973 
Nơi sinh : Thanh Phong – Thanh Liêm –  Hà Nam 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 143A/60 Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh 
– Tp.Hồ Chí Minh 
Trình độ văn hoá : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu đường 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 2/1990 đến tháng 3/2001: Trung Úy, Kỹ sư cầu đường tại Lữ đoàn 
Công binh 25 – Quân khu 9. 

 Từ tháng 4/2001 đến  tháng  11/2003 Đội trưởng thi công đội 305 Công ty 
công trình đường sắt 3. 

 Từ tháng 12/2003 đến tháng 8/2004 : Giám đốc XN 305 Công ty công trình 
đường sắt 3 

 Từ tháng 9/2004 đến 31/12/2008 : Giám đốc Xí nghiệp 305 – Công ty Cổ 
phần đầu tư và xây dựng công trình 3 
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 Từ 01/01/2009 đến nay : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình 
Trường Lộc . 

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT . 

Tổ chức khác : Bí thư chi bộ Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc 
- Trực thuộc Đảng bộ Cty 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009 : 156.920 CP 
Trong đó : Sở hữu cá nhân  : 156.920 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

* Ban Giám đốc : 

ÔNG NGUYỄN VĂN LONG : Phó Giám đốc công ty 

Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1952 
Nơi sinh : Tiên tiến – Phù Tiên – Hải Dương 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 174/10 Lý Chính Thắng – Phường 7 – Quận 3 – Tp HCM 
Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế Vận Tải ô tô, Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 5/1970 đến tháng 9/1976 :  Chiến sỹ E33 Cục vận tải – Tổng cục 
hậu cần 

 Từ tháng 10/1976 đến tháng 12/1981 : Sinh viên trường Đại học Giao thông 
vận tải sắt bộ. 

 Từ tháng 1/1982 đến tháng 7/1983 : Cán bộ vụ tổ chức – Bộ GTVT  

 Từ tháng 8/1983 đến T12/1989 cán bộ Công ty xe khách Miền tây. 

 Từ tháng 1/1990 đến tháng 4/1997 : Trưởng ban chỉ đạo Công ty, phó giám 
đốc công ty DVDL đường sắt Sài Gòn. 

 Từ tháng 5/1997 đến tháng 8/2000 : Trưởng phòng KH-ĐT – Xí nghiệp liên 
hiệp vận tải đường sắt khu vực 3 

 Từ tháng 9 /2000 đến tháng 8/2004 : Phó giám đốc Công ty công trình 
đường sắt 3. 
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 Từ tháng 9 /2004 đến nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công 
trình 3. 
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây 
dựng công trình 3 
Tổ chức khác  : Bí thư chi bộ Cơ quan trực thuộc Đảng bộ Công ty 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009 : 17.350 CP 
Trong đó : Sở hữu cá nhân  : 17.350 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2009 : Không 

ÔNG VŨ CÔNG HOÀ : Phó Giám đốc công ty 

Giới tính : Nam 
Năm sinh : 1954 
Nơi sinh : Thái Bình 
Đận tộc : Kinh 
Quốc tịch : Việt nam 
Địa chỉ thường trú : 155/3 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 – Tp HCM 
Trình độ văn hoá : 10/10 
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đường sắt 
Quá trình công tác : 

 Từ tháng 6/1979 đến tháng 3/1993:  Kỹ sư kỹ thuật viên – Xí nghiệp quản 
lý - Công ty quản lý Đường sắt Sài Gòn 

 Từ tháng 4/1993 đến tháng 5/1996:  Đội trưởng đội thi công cơ giới   Công 
ty quản lý Đường sắt Sài Gòn 

 Từ tháng 6/1996 đến tháng 5/2004:  Phó giám đốc Công ty quản lý Đường 
sắt Sài Gòn 

 Từ tháng 6 /2004 đến tháng 8/2004 : Phó giám đốc Công ty công trình 
đường sắt 3. 

 Từ tháng 8/2004 đến nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công 
trình 3. 
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty  
Tổ chức khác  : Bí thư chi bộ XN 303 trực thuộc Đảng bộ Công ty 
Hành vi vi phạm pháp luật : Không 
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Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : không 
Số cổ phiếu năm giữ đến 31/12/2009 : 10.000 CP 
Trong đó : Sở hữu cá nhân  : 10.000 CP 
  Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP 
Số lượng cổ phiếu của những người có liên quan đến 31/12/2008 : Không 
3. Quyền lợi của Ban Giám đốc:  

 Công ty thực hiện trả lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban giám 
đốc theo Nghị định206/2004/NĐ –CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ và quy 
chế trả lương của Công ty đã được HĐQT phê duyệt 

Tiền lương bình quân của GĐ cty năm 2009 : 17.329.000 đ/tháng 

Tiền lương bình quân của Phó GĐ cty năm 2009 :  15.628.000 đ/tháng 

  Thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của công ty trích từ quỹ khen thưởng, 
từ quỹ lương dự phòng của công ty. 

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động : 
* Tổng số CBCNV tính đến hết ngày 31/12/2009  :    298 người  
Trong đó :  + Hợp đồng lao động không xác định thời hạn :   117  người 
  + Hợp đồng lao động có thời hạn từ 1-3 năm   :  181  người  

* Kết cầu theo trình độ : 
Trong đó : Đại học, cao đẳng  : 60 người ( trong đó : 11 nữ) 
        Trung học  : 24 người ( trong đó :   7 nữ) 
         Công nhân ngành nghề kỹ thuật : 214 người ( trong đó : 4 nữ)         
* Các chế độ chính sách đối với người lao động : 

 Chính saùch ñaøo taïo: 
 Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của 
Công ty với mục tiêu xây dựng một đội ngũ CB CNV thành thạo về nghiệp vụ 
và tay nghề, có trách nhiệm với công việc, gắn bó với Công ty đáp ứng được 
yêu cầu ngày càng cao của công việc. tất cả các CB CNV trong Công ty đều có 
cơ hội tham dự các lớp huấn luyện nâng cao tay nghề phù hợp với từng chức 
danh công tác , cụ thể :  

+ Naâng baäc löông haøng naêm ñaït töø 30% trôû leân 
+ Boài döôõng nghieäp vuï, ñaøo taïo caáp chöùng chæ haønh ngheà.( Tö vaán 
giaùm saùt, Quaûn lyù döï aùn, Giaùm ñoác döï aùn 
+ Ñaøo taïo naâng cao tay ngheà cho CN tröïc tieáp SX khi chuyeån ñoåi coâng 
vieäc. 
+ Cöû  caùn boä hoïc taäp, tham quan ôû caùc ñôn vò trong nöôùc hoaëc nöôùc 
ngoaøi  
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 Chính saùch tieàn löông, tieàn thöôûng: 
 Coâng ty xaây döïng quy cheá veà quaûn lyù vaø phaân phoái tieàn löông aùp duïng 
thoáng nhaát trong toaøn Coâng ty. Vieäc phaân phoái tieàn löông ñöôïc thöïc hieän 
coâng khai, daân chuû ñaûm baûo söï coâng baèng vaø hôïp lyù giöõa caùc chöùc danh 
trong Coâng ty : 

+  Moãi naêm nhaân vieân ñöôïc höôûng toái thieåu 13 thaùng löông, ngoaøi ra 
CB CNV coøn ñöôïc höôûng theâm löông theo naêng suaát vaø hoaøn thaønh 
coâng vieäc vaøo caùc dòp leã, teát. 
+   Chi aên giöõa ca cho ngöôøi lao ñoäng: Trích töø trong chi phí giaù thaønh 
coâng trình. 
+  Tieàn thöôûng goàm: Thöôûng cho caùc caù nhaân , ñôn vò coù thaønh tích 
trong SX, thöôûng saùng kieán caûi tieán kyõ thuaät laøm lôïi cho Coâng ty. 
Thöôûng thi ñua haøng naêm.  
Năm 2009 :  

- Mức lương bình quân của CB CNV công ty là : 3.649.588 
đ/người/tháng 

- Thu nhập bình quân là : 3.834.558 đ/người/tháng 
 Cheá ñoä nghæ vieäc, ñoùng tieàn BHXH, BHYT, BHTN : 

 Taát caû CB CNV chính thöùc cuûa Coâng ty ñeàu ñöôïc tham gia ñoùng 
BHXH, BHYT , BHTN vaø höôûng caùc trôï caáp xaõ hoäi phuø hôïp vôùi Luaät lao 
ñoäng : 

+  Ngöôøi lao ñoäng nghæ vieäc Coâng ty traû trôï caáp thoâi vieäc = ½ thaùng 
löông / naêm ( löông bình quaân 6 thaùng ). 
+  Ñaêng kyù soå BHXH vaø ñoùng BHXH, BHYT, BHTN  ñaày ñuû theo 
luaät BHXH. 
+  Giaûi quyeát ñaày ñuû cheá ñoä thai saûn, oám ñau cho ngöôøi lao ñoäng, thöïc 
hieän toát chính saùch cho ngöôøi lao ñoäng khi bò tai naïn lao ñoäng. 

 + Được khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm, đối với nữ CNV được khám 
bênh phụ nữ 02 lần /năm 

5. Trong năm không có thay đổi thành viên HĐQT , Chủ tịch HĐQT, Ban 
giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng . 
 
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát :  

* Hội đồng quản trị công ty gồm : 07 thành viên  
Ông Phạm văn Thuý – Chủ tịch HĐQT 
Ông Nguyễn Xuân Nguyên – UV HĐQT 
Ông Phạm Ngọc Côi  – UV HĐQT 
Ông Nguyễn Đức Soát  – UV HĐQT 
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Bà Nguyễn Kim Chinh  – UV HĐQT 
Ông Lê Văn Nhương  – UV HĐQT 
Ông Nguyễn Quang Vinh – UV HĐQT 

 Số thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành  SXKD của công ty :  
Ông Lê Văn Nhương  – UV HĐQT 
Ông Nguyễn Quang Vinh – UV HĐQT 

* Ban kiểm soát công ty gồm : 03 thành viên 
Ông Trần Anh Thuần – Trưởng ban kiểm soát 
Ông Trần Minh Hùng  - TV BKS 
Ông Đăng Xuân Trường _ TV BKS 

 Không có thành viên BKS độc lập không điều hành. 
*  Hoạt động của  HĐQT : 

Trong năm 2009 HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp , sinh hoạt theo 
quy định . Các thành viên HĐQT tại công ty hầu hết đều kiêm nhiệm các vị trí 
trong ban điều hành nên việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động 
của ban giám đốc là rất sát sao và kịp thời thông qua : 

 Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của ban giám đốc về việc chuẩn 
bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, triển khai thực hiện các 
Nghị quyết , quyết định của HĐQT 

 Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của ban giám đốc về việc xây 
dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, các cuộc họp giao ban sản 
xuất , xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong hệ thống các quy chế 
quản lý của công ty về ; giao khoán, chi tiêu, chế độ lương, thưởng, quản 
lý chất lượng ... 

 Theo dõi và năm bắt kịp thời quá trình điều hành sản xuất , trong năm 
2009 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ của HĐQT, 01 kỳ họp 
ĐHĐCĐ thường niên, Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng 
điều lệ của công ty . Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền , thông 
qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nộp dung văn bản và đều dựa trên sự 
thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT. 
HĐQT giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD đối với bộ máy điều hành theo 

đúng thẩm quyền, không gây ra sự chồng chéo trong công tác quản lý , đưa ra 
phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Giám đốc 
công ty.  

Cơ cấu của HĐQT chưa có các tiểu ban nhưng HĐQT đã phân công mỗi 
thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình 
để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả nhằm giúp HĐQT có những 
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quyết định đúng đắn có những biện pháp chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành 
đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD. 

Năm 2009 HĐQT đã có các chỉ đạo kịp thời triển khai việc đăng ký giao 
dịch cổ phiếu của công ty trên thị trường UPCoM . 

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 17.955.420.000 đ 
lên 21.812.090.000 đ đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt 
động SXKD.  

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như đầu tư nâng cao năng lực thi 
công , HĐQT công ty đã có những quyết định đúng thẩm quyền , kịp thời , có 
chọn lọc nhằm chỉ đạo Giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn 
phục vụ cho SXKD và triển khai đầu tư các dự án. 

Quyết định kế hoạch SXKD năm 2010 và xây dựng định hướng phát triển 
SXKD 5 năm tới. 
* Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Thùc hiÖn gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng 
SXKD hµng quý, 6 th¸ng, mét n¨m vµ b¸o c¸o tµi chÝnh sau khi ®· ®îc kiÓm 
to¸n. C¸c sè liÖu b¸o c¸o cña Gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn SXKD n¨m 2009 
hoµn toµn chÝnh x¸c víi sæ s¸ch kÕ to¸n vµ kiÓm tra thùc tÕ. 

 Tham dù vµ ®ãng gãp ý kiÕn t¹i c¸c cuéc häp H§QT ®Ó ®Þnh híng, quyÕt 
®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng ty vµ chØ ®¹o triÓn 
khai kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010. 

 Tæ chøc thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty 
n¨m 2009. Xem xÐt b¸o c¸o kiÓm to¸n do C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¸t 
hµnh. 

 KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c thñ tôc, tr×nh tù c«ng t¸c tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng 
thêng niªn ®¶m b¶o tu©n thñ ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ 
c«ng ty. 

 KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ 
nghÞ quyÕt cña H§QT, tËp trung hç trî s¸t sao H§QT ®Ó triÓn khai tèt nghÞ 
quyÕt. 

* Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát  thực chi năm 2009 : 
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STT Diễn giải
Số 

người
Thù lao b/q 

/người/tháng Tổng thu nhập Ghi chú

I Hội đồng quản trị 7 180.000.000          

Chủ tịch HĐQT 1 3.000.000          36.000.000            

Thành viên HĐQT 6 2.000.000          144.000.000          

II Ban kiểm soát 3 48.000.000            

Trưởng ban 1 2.000.000          24.000.000            

Thành viên 2 1.000.000          24.000.000            

Tổng cộng 10 228.000.000          
 

* Những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT : 
 

Thanh viên
SLCP %/VĐL SLCP %/VĐL SLCP %/VĐL

Phạm Văn Thuý 84.290      4,69% 211.287   9,69% 126.997  4,99%
Nguyễn Xuân Nguyên 14.330      0,80% 16.330     0,75% 2.000      -0,05%
Phạm ngọc Côi 20.120      1,12% 33.368     1,53% 13.248    0,41%
Nguyễn Đức Soát 8.840        0,49% 10.840     0,50% 2.000      0,005%
Nguyễn Kim Chinh 32.729      1,82% 34.060     1,56% 1.331      -0,26%
Nguyễn Quang vinh 123.520    6,88% 156.920   7,19% 33.400    0,31%
Lê văn Nhương 41.260      2,30% 92.044     4,22% 50.784    1,92%
Cộng 325.089    18,11% 554.849   25,44% 229.760  7,33%

Thay đổi31/12/20091/1/2009

 
* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của  công 
ty  của thành viên : 

 Hội đồng quản trị : 
+ ÔNG PHẠM VĂN THUÝ : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty 

  Trong năm 2009 Ông Phạm văn Thuý mua thêm :   126.997 cổ phiếu của 
đợt phát hành trong năm 2009 

+ ÔNG NGUYỄN XUÂN NGUYÊN : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó GĐ 
Công ty  

Trong năm 2009 Ông Nguyễn Xuân Nguyên  mua thêm :  2.000 cổ phần từ 
đợt phát hành trong năm 2009 
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+ ÔNG PHẠM NGỌC CÔI : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó GĐ Công ty  

Trong năm 2009 Ông Phạm ngọc Côi  mua thêm :  13.248 cổ phần  
Trong đó :  10.048 cổ phiếu từ đợt phát hành trong năm 2009 
     3.200 cổ phiếu do cổ đông khác chuyển nhượng. 

+ ÔNG NGUYỄN ĐỨC SOÁT : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó GĐ Công ty  

Trong năm 2009  Ông Nguyễn Đức Soát  mua thêm :  2.000 cổ phần từ đợt 
phát hành trong năm 2009. 

+ BÀ NGUYỄN KIM CHINH : Uỷ viên HĐQT kiêm KTT công ty 

Trong năm 2009 Bà Nguyễn Kim Chinh mua thêm : 1.331 cổ phần 
Trong đó :  271 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2009 
                :       1.060 cổ phần chuyển nhượng từ cổ đông khác. 

+ ÔNG LÊ VĂN NHƯƠNG : Uỷ viên HĐQT  

Trong năm 2009 Ông Lê văn Nhương  mua thêm :  50.784 cổ phần từ đợt 
phát hành trong năm 2009 

+ ÔNG NGUYỄN QUANG VINH : Uỷ viên HĐQT  

Trong năm 2009 Ông Nguyễn Quang Vinh  mua thêm :  33.400 cổ phần 
Trong đó :  27.000 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2009 
                :        6.400 cổ phần chuyển nhượng từ cổ đông khác . 

 Ban giám đốc điều hành : 

+ ÔNG NGUYỄN VĂN LONG  : Phó Giám đốc Công ty  

Trong năm 2009 Ông Nguyên Văn Long  đã mua thêm :  1.000 cổ phần từ 
đợt phát hành trong năm 2009 

+ ÔNG VŨ CÔNG HOÀ  : Phó Giám đốc Công ty  

Trong năm 2009 Ông Vũ Công Hoà đã thực hiện các giao dịch :   chuyển 
nhượng :  14.000 cổ phần cho cổ đông mới. 

 Ban Kiểm Soát : 

+ ÔNG TRẦN ANH THUẦN   : Trưởng ban kiểm soát   

Trong năm 2009 Ông Trần Anh Thuần  đã mua thêm :  4.348 cổ phần từ 
đợt phát hành trong năm 2009 
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+ ÔNG TRẦN MINH HÙNG   : Thành viên ban kiểm soát   

Trong năm 2009 Ông Trần Minh Hùng  đã mua thêm :  1.500 cổ phần từ 
đợt phát hành trong năm 2009 

+ ÔNG ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG  : Thành viên Ban  kiểm soát   

Trong năm 2009 Ông Đặng Xuân Trường đã thực hiện các giao dịch :    
Mua thêm  :  8.600 cổ phần từ cổ đông khác của công ty . 
Mua thêm :  1.500 cổ phần từ đợt phát hành trong năm 2009 

 * Trong năm 2009 không có hợp đồng, hoặc giao dịch nào được ký kết với 
công ty của các thành viên HĐQT, Ban GĐ điều hành, Ban kiểm soát. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn : 

Theo danh sách chốt ngày 31/12/2009 :: 
2.1. Cổ đông Nhà nước : 
Tên cổ đông : Tổng công ty đường sắt Việt nam 
Địa chỉ  : 118 lê duẩn – Tp Hà nội 
Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.031.374 cổ phần chiếm  47,28%/ vốn góp                                                                                                                                                         
2.2 Cổ đông lớn khác trong nước nắm giữ > 5% /vốn góp : 
 

STT CỔ ĐÔNG Năm sinh Địa chỉ

SLCP TLSH

1 Phạm văn Thuý 1960
65B Đường 15,F18, Tân 
Bình , Tp HCM 211.287      9,69%

2 Nguyến Quang Vinh 1973
143A/62 UVK, F25, Q 
BThạnh, Tp HCM 156.920      7,19%

3 Trần Quốc Đoàn 1975
143A UVK, F25, Q 
BThạnh, Tp HCM 140.028      6,42%

Vốn góp

2.3 Cổ đông nước ngoài ; không có. 
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