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DoC LÂP - rUDO - HANH PHüC

BÂo cÂo THUoNG NrÊN ruÀu 201s
(Ban hành kèm theo Thông tusô 52 1aü2|TT-BTC ngày .05.. thâng .04.. nàm 2012 cüa

B9 Tài chinh huông Oân vè viêc Công Oô tnOng tin trên thi truông chrlng khoân)

rên cônsty ilqi chüns: côns * i:;liâl jï":ï,,1" dàu tuxây dçrng cclc Hà Nei

l. Thông tin chung

1. Thông tin khâi quât

Tên giao dich: Công ty cô phàn tu vân và dàu tu xây dUng CCIC Hà NAi

Giây chr?ng nhQn dàng kÿ doanh nghiêp sô: 0103007859

Vôn dièu lê: 10.000.000.000

Vôn dàu tu cüa chü sô hf/d:1O.OOO.OOO.0O0

Dia chi: 2'1 Huÿnh Thüc Khâng. Dông Da, Hà Nqi

Sô diên thoai: 0437730114

Sô fax: 0437730196

Website : \AAAA/ÿ. ccich n. vn

Mâ cô phiéu (néu c6): CCH

2. Quâ trinh hinh thành và phât trién

- Viêc thành lâp:

Công ty cd phân Tu vân và Dâu tu Xây dr$g CCIC Hà Nqi c6 lich sü hinh thành và
phât trién qua câc giai doan:

+ Công ty Thiét ké kÿ thuât Giao thông vân tâi tryc rhuôc Sô Giao thông Vân tâi Hà

Nôi duo.c thành lâp theo Quydt dinh sd 973/QD-TC ngày 201311984 cüa Uÿ ban Nhân dân Thành
phô Hà Nôi.

+ Công ty Khâo sât Thidt ké Giao thông công chinh Hà Nôi duo. c thành lQp theo Quyet
dinh sd 2368/QD-UB ngày 161511990 trên co sô sâp nhâp giüa hai don vi: Công ty Thidt kd Kÿ
thuât Giao thông Vân tâi thuôc Sô Giao thông Vân tâi Hà Ngi và Xf nghiêp Thiét kd và SrTa chüa

công trinh dô thi thuQc Sô Công trinli Dô thi Hà Nôi.

+ Thâng 311995, Cdng ty Khâo sât Thidt kê Giao thông công chinh Hà Nôi duoc ddi tcn
thành Công ty Tu vân Dâu tu Xây dung Giao thông công chinh Hà Nôi theo Quydt dinh sd

702IQD-UB ngày 3U311995 crta Uÿ ban Nhân dân Thành phd Hà NQi.

- Chuyén ddi sô hüu thành công ty cd phân:

Nàm 2005, Công ty Tu vân Dâu tu Xây dtmg Giao thông công chinh Hà Nôi chuyén tù
Doanh nghiêp Nhà nudc thành Công ty Cd phân Tu vân và Dâu tu Xây dçng CCIC Hà Ngi
Website: www.ccichn.com.vn



theo Quydt dinh sd 1680/QD-UB ngày 071412005 cüa Uÿ ban Nhân dân Thành phfl và dâ duo.c

Sô Kd hoach và Dâu tu Thành phô cap giây chrmg nhân Dàng kÿ kinh doanh Công ty cd phân sd

0103007859 ngày lU5l2OO5.

3.Ngành nghê kinh doanh

- Khdo sât dia hînh, dia chdt công trînh, dia chdt thûy vdn, thî nghiêm xac dinh câc chi
tiêu l§ thuât cüa ddt dâ nàn mông câc công trînh xây dqng, khdo sât kinh tê'- xd hôi và
diêu tra luu luong giao thông;
- L\p quy hoach cdc khu dô thi, khu công nghiQp và quy hoach hQ thdng co sô hq tâng;
- L,îp du ôn tiên khd thi, du ôn khd thi và lQp tdng dt toân câc công trînh: Kiêh trûc dân
d4ng, công nghiQp, giao thôing, thuÿ lqi, cdp - thoât nüôc, công viên cây xanh, khu vui
choi gitii trî, xû lÿ l§ thuât môi trudng, cung cdp diên dân dung và chidu sâng công c/ng;
- Thiêî kê'kÿ thuôt câc công trînh:

+ Thiêî kê'tdng mdt bàng xôy drlng công trùnh, kidn trûc công trînh, nôi ngoai thdt
công trînh;
+ Thiêî kê'câc công trînh câu, dudng bô;
+ Thiêî kê'hê thdng diên chiê'u sdng dô th!, công clng, hê thdng diçn diêu khidn tîn
hiêu giao thông, duùng day và tram bidn dp dêh 351«/, thiêî kd diQn ddi voi công trïnh
xây ùtrng dân dung, công nghiQp, trqm bom;
+ Thiêî kd he thdng cdp thodt nûôc khu do th! và nông thôn, thidt kê'cdp thoât nuôc ddi
voi công trînh xây dqng dônjung, công nghiêp, công trïnh cdp thoât nuôc và môi
truùng nüôc;
+ Thidt kê'kè, cdng, hê thdng thodt nüôc, kênh, muong;
+ Thiêt kd công trînh công c)ng ( hè, sân, vtdn ); quy hoach hq tâng dô thi;
+ Thiêî kê'kêî cdu ddi vôi công trînh ha tâng kÿ thuât, công trïnh trùng tu tôn tqo di

tich vdn hod;
- Tu vdn thdm dinh du én và tdng mûc dàu tt, thdm dinh hô sd thidt kd kÿ thuât và tdng dq
toân công trînh;
- Ta vdn qudn lÿ dq ân nhu: Tu vdn giâm sât lÇ thuât ( tu vdn giâm sât chdt luqns xay
dung, tu vdn gidm sât xay dWS công trînh giao thông, giâm sât thi công ), tü vdn lQp hô
so mùi thôu,lâp hô so dia chînh và cdm mdc gitii phông mdt bàng;
- Td chûc kinh doanh dich vu công c\ng, dich vu giao thông vQn tdi, dich vu thr,tong mai,
dlch vu du lich - khâch san;
- Dâu tü xây dWS cdc khu dô thi, khu công nghiQp, khu du lich, khu vui choi gitii trî ( trù
câc loqi hïnh vui choi, gitii trî Nhà nuôc cdm ), phât tridn nhà ô và kinh doanh bdt dông
sdn;
- Thqc hiên tdng thâ.u EPC, BOT, BT câc dq dn xây dryttg co sô hq tâng;
- Thi công x,iy dWS và thuc nghiêm chuydn giao công nghê moi câc công trînh: Kiê-n trûc
dân dung, nhà ô, giao thông, thuÿ loi, cdc công trînh hq tông lü thuât;
- Sdn xudt và kinh doanh ÿât liêu xôy dqng, mây môc thiêî bi;
- Dânh giâ chi tiêu co lÿ cûa câa loai ÿât liêu xây dung, dânh giâ tâc d\ng môi trudng,
quan trdc bidn dang côngtrùnh;
- L\p quy hoach hê thdng giao thông: câc công trùnh vàn hoâ, di tich, thd thao, vui choi
gidi tri;
- L,ip bâo côo dâu tu, dq dn dâu tu nîy dryg, bôo câo kinh td lg thuât cdc công trînh xôy
dws;
- Phân tîch dânh giâ lqa chgn nhà thôu, kidm dinh chdt tuqng ÿât tiêu x,îy dqns và công
trînh nây dWS;
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- Dich vu qudn câo và dich vu vui choi gitii trî; Kinh doanh diên luc;
- Thiêî kd công trïnh xôy dqng bidn;
-Thiêî kê'công trînh cdng - dtùng thuÿ;
-Thiêî kê'công trînh thuÿ lqi, thuÿ diên;
-Thiêî kd công trînh hq tâng kÿ thuQt dô thi;
-Thiêî kd quy hoqch xây drtrng, thidt kdkidn trûc công trînh;
- Thi công xây dqng và thqc nghiQm chuydn giao công nghê môi câc công trînh vdn hoâ,
hq tâng )cd hôi, thuÿ diên.

4.Thôna tin vè mô hinh quàn tri. tô ch(rc Rinh doanh và bô mâv quàn tÿ

Mô hinh quân tri.: thông qua mô hinh quân lÿ công ty

5.Tô chûc và nhân sp

1. Co câu td chric cüa Cône tv: thë hiên qua sd dô td chüc Công ty.

2. Tôm tÉt lÿ lich cüra céc câ nhân trons Ban diêu hành:

Thé hien Qi Danh sâch trich ngang HQi dông Quan tri, Ban Kiém soât, Ban Diêu

hành, Kdtoân truông (chi tidt kèm theo).

ç
3. Sd luone CBCNV và chinh sâch ddi vôi neuùi lao dône:

- Sdluong CBCNV: 138 nguùi (dén3lllàlàOl|)
- Chinh sâch ddi vdi nguôi lao dông: ThUc hien dây dü câc quyên và nghîa vu cüa

nguü lao dông theo Luât Lao dông.

Website: www.ccichn.com.vn 3
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II- Tinh hinh sân xuât trong nàm:
1. Tinh hinh tài chfnh.'

a) Tinh hinh tài chinh:

2. Co câu cô dông, thay dôi vôn dàu tu cùa chtt sù hûu
Website: www.ccichn.cbm.vn 8
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DV: triêu dàng

Chi tiêu Nàm 2014 Nàm 2013 % tàng giàm
so vôi cùng
kÿ

1 2 3 4=213

Tông giâ tritài sàn

Doanh thu thuàn

LEi nhuân tù hoat dqng kinh doanh

Loi nhuân khâc

Lgi nhuân truôc thué

Loi nhuân sau thué

66.875

24.953

1.451

-411

't.040

679

64.918

31.722

1.414

-513

900

531

3,00/o

(21,3o/o)

2,60/o

1g,go/o

15,50/o

27.8%

b) Câc chî tiêu tài chînh chù yéu

Câc chï tiêu Nàm 2014 Nàm 2013 Ghi chü

Chî tiêu vè Xnà nàng thanh toétn

+ Hê sô thanh toân ngân hqn:

TSLD/NE ngân hqn

+ Hê sô thanh toân nhanh:

TSLD - Hànq tôn kho

No noân han

0,98

0,69

0,95

0,65

Chî tiêu vè co câu vôn

+ Hê sô No. /Tông tài sàn

+ Hê sô Vôn chü sô hCru/tônq tài sàn

81,68%

18,320Â

91,300/o

18,700/o

Chi tiêu vè nàng tqc hoat dçng

+ Vông quay hàng tôn kho:

Giâ vôn hànq bân

Hàng tôn kho binh quân

+ Doanh thu thuàn/Tôno tài sàn

1,22

37o/o

1,40

48,40/o

Chi tiêu vè Xnà nàng sinh tùi

+ Hê sô LEi nhuân sau thué/DoaÂh thu thuàn

+ Hê sô Lgi nhuân.", {hrérôn chü SH

+ Hê sô Lsi nhuân sau thué/Tông tài sàn

+ Hê sô LEi nhuân tù hoat dông kinh
doanh/Doanh thu thuàn

2,760/o

5,540/o

1,010/o

5,90%

1,690/o

4,380/o

0,810/o

4,5Vo



a) Cô phàn:

- Tông sô cô phàn: 1.O0O.OO0 cô phàn

- Sô cô phàn chuyên nhuEng tudo: 979.100 cô phàn

- Sô cô phàn hqn ché chuyên nhusng: 2O.9OO cô phàn

b) Co câu cô dông:

- Thông tin chitiét vè co câu cô oông trong nuôc:

Donvi tinh IOOO VND

Danh mgc

Cô ilông trong nuôc Cô ilông nuôc ngoài r ong

56lugng

cô phiéu
Giâ tri rÿ tq-(%)

S6 tugng

Cô phiéu
Giâ tri

Tÿ

re

(%)

56luqng
^1, .,r.uo pnreu

Giâ tri rÿ rç(%)

Tông s6 v6n

thgc g6p
r.000.000 10.000.000 r00 1.000.000 10.000.000 100

Cô dông sô

hûru trên 5%
7 .,7co pnreu co

quyên biêu

quyét

453.830 4.538.300 45.38 453.830 4.538.300 45,38o/o

Cô <Iông sô

hüu tal lo/o

dén 5o/o cô
, ':pnleu co

quyèn biéu

quyét

260.705 2.607.050 26,070/o 260.705 2.607.050 26,070/o

cô eong nâm

giü duoi 1%

cô phiéu cô

quyen Dreu

quyét

285.465 2.8s4.650 28,54 285.465 2.854.650 28,550/o

Website : vÿww.ccichn.côm.vn
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11. Bâo câo và dânh giâ cùa Ban Giâm dôc (Ban Giâm d6c bâo câo và dânh

giâ vè tinh hinh mqi mft cùa công tY)

PHÀN rnrINrr,q,r
rÉr QuÂ rroAT DQNG sÂN xuÂr KINH DoAI\H NÀM 2014

t.Sân xuât kinh doanh
Két quâ ho4t dQng sân xuât kinh doanh cüa ccIC 5 nàm qua nhu sau:

phân tich sô liêu tai bâng thông kê trên c6 thê nhfln $ây: ho4t eIông san xuât kinh doanh

cüa Công ty phu thuôc tât t* vào tinh hinh kinh té AâtnuÔc.

-ïrà. iiî-îiO* thêm viêc làm rât ktro khàn: thé hiÇn qua giâ trf hçrp dông dusc § két

giâm mpnh tir nàm 2013 -2014.

- Giâ tri sân lugng và doanh thu không ôn dinh mëc dù chring ta dàhétsrlc 
"î,erye.

- Thu nhQp cüa nguùi lao dQng phù hç'p vôi két quâ SXKD nhmg vân cÔn thâp so vÔi

mat bang'Ëiâ câ th] truùng tàng-dàn qua tùng nàm gây khô khàn cho dài sông CBCNV.

Nàm 2014, CCIC dâ thUchiên câc công trinh tiêu biéu sau dây:

- Khâo sdt dia chrit công trinh giai doqn TKBVTC ùt dn XD nhà ô cao tàng két hqp

dich vu thuong mqi tqi lô diit CT04 - Khu dô thi môî Nam Thdng Long Gioi doqn

III.
- Lôp dv dn dàu u xôy drng khu X2-Kim Chung - Dông Anh'

- Khâo sdt tuyén phuc uu ifBffC lQp tông dtt todn xây ùsng tuyén duÙng gom

Biic Thàng Long - NAi Bài doqn qua khu công nghiQp Quang Minh.

- Tu utin tiiû tcé tô chac thttc hiçn thiét ké mâu hè duàng dô thi trên dla bàn Hà

Nai.
- KSTKBVTC hqng mqtc côi tqo mdt duùng nhàm an toàn giao thông và mÿ quan dô

thi sau khi thi cQng gôi thàu sii 09: xôy dqrng ciing dqr dn câi tqo môi truàng TP

Hà Nai - Dqr dn 2

Hqp tdc voi Tu vôn naôc ngoài dé thwc hiên 
-cdc 

ùt dn:

- Dtt dn khu công viên công nghç phàn mèm Hà Nôi Sôi thàu 1,2,3,4,5,6.

- Géi thàu cP I - Dw dn câi thiên môi truÙng dàu ta tinh wnh Phüc.

Website: www.ccichnrcom.vn 11

stt Chi tiêu Dcrn vi
tinh 2010 20tt 2012 2013 2014

1 Giâ tri hqp elông dugc
I<.,; kêt

Tÿ dàng 12,013 31,853 32,418 24,972 13,07

2 San lugng thUc hiên Tÿ dàng 44,917 45,357 27,106 30,767 26,254

aJ Doanh thu Tÿ dàng 36,931 37,529 19,6Ll 31,722 24,953

4 Lqi nhuân Tÿ dông 1,709 t,549 0,386 0,9 1,040

5 Luong binh quân TriÇu <Iông

ÀJguùi-thâng
4,868 4,88 3,8 3,26 4,5

6*
_T--__---_-- "

Tÿ lê trâ cô ttc % 10,0 8,0 0 5,0 5,0



MQt sô công trinh chua dâp img dugc tién dQ yêu càu do dô bi câc Chü dàu tu dôn
dôc nhâc nhô .

Chât luqng hè so san phâm cüa mQt si5 công trinh chua d4t do viÇc kiém tra, soât

xét nQi bô tai câc dcrn vi không dugc thUc hiÇn mQt câch nghiêm tuc và viêc lâp ké ho4ch

chât luqng cho câc dp ân chua dugc câc dcm vi quan tâm düng mric do d6 trong quâ trinh
thpc hiÇn nây sinh môt sô vân dè bât cQp nhu: châm tién dQ, phâi làm di làm lpi nhièu
làn, sp ptrOi trqp gitra câc dcm vf chua dugc nhip nhang, àn khôp ...

Công tâc thpc hiên ISO 9001 2008 nhin chung dugc thpc hiÇn mQt câch tuong dôi
nghiêm tüc nhung câ biêt tai môt sô don v! vân mang tinh hinh thrlc, chua thyc sU mang

lai hiÇu quâ.

2.Công tâc tài chinh
Câc chi tiêu tài chfnh co bân cüa CCIC 5 nàm qua nhu sau:

stt Chi tiêu 2010 20tt 2012 2013 20r4
1 Giâ trf tiên câc Chü tlâu tu thanh

toiin cho Công ty
33,144 34,733 27,781 20,867 27,955

2 Giâ tri tiên Công ty tlâ thanh toân

cho câc <lon vi
22,991 21,898 16,712 12,098 12,321

a
J Giâ tri công ty dâ img và hQ;trg cho

câc dcrn v!
5,629 5,764 4,787 2,631 3,068

4 Giâ tri câc dcrn vi dàtrâ cho Công ty 5,087 6,759 5,359 2,352 2,919

5 Giâ tri Xi nghiÇp côn ng Công ty 7,709 6,447 5,856 5,982 5,8

6 Ng phâi thu 37,079 36,659 28,714 31,580 31,512

7 Nq phâi trâ 54,215 58,900 56,030 52,779 54,625

- Qua phân tich câc sO tiçu cô thé nhfln thây: do nhièu nguyên nhân, tinh hinh tài
chinh cüa Công ty rât kh6 khàn giâtri tièn dugc câc Chü dàu thanh torân thâp do dô ânh

huông râtlûntôi hopt iIông SXKD cüa Công ty. Bên cpnh dô Công ty côn phâi huy t1ông

vôn dê thUc hiÇn công tâc dàu tu dU ân nên viÇc thyc hiÇn nghia vU ttôi vôi Nhà nuôc và
nguùi lao dQng cüa Công ty côn chua dâp üng dugc tién dô yêu càu dân tôi viÇc b! phat

do ch4m nQp.

- Câc tlcrn vf chua chü tIông dugc vè tai chinh vân côn php thuQc nhièu vào Công ty,
hàng thâng Công ty phâi huy dQng tir nhièu nguàn Oé trô trg câc khoân img chi phi sân

xuât, BHXH, lâi vay ... t4o dièu kiÇn thufln lgi cho câc don vi.
- Viçc xâc nh4n công nq dôi vûi câc khoân phâi thu cüa câc Chü itàu tu chua dugc

câc don vi quan tâm düng mûc, dàng thùi do bi tâc dQng bôi câc nguyên nhân khâch
quan nên eiëLtri côn phâi xâc nhân râttan.
3.Công tâc Tô chûc-Hành chinh

- Dù côn nhièu khô khàn vè tai chinh, nhtmg Công ty dâ cO gàng thu xép câc

nguàn luc dê dông bâo hiém xâ hQi dén hét thâng l0l20l4 và bâo hiém y té dén hét thâng

212015 t4o dièu kiên thuân lgi cho viÇc giâi quyét cfré OO cho CBCNV dén tuôi nghï huu

và khi ôm clau.

-Thpc hiÇn viÇc phât hành thé BHYT nàm 2015 và tô chr?c khâm sric khôe cho

CBCNV Công ty.
rüebsite : www. ccichn. côm.vn t2



4. Công tâc Dàu tu
-Dâ lga chgn dugc dOi tac dàu tu dé thpc hiÇn dp ân

-Da phôi hçrp vôi eOi tac dàu tu dé hoan thành câc công viêc sau :

+ Kÿ hçrp dông vôi tu vân CDCC lâp hà so thiét ké co sô dièu chinh
+ Trinh hà so ttriét t<é co sô lên Sô Xây dçng Hà Ngi dé xin ÿ kién vè câc nQi

dung dièu chinh so vôi TKCS cü.

+ Dâ phê duyÇt TKCS và dU ân dièu chinh
+ Xin thâm duyÇt hà so tfriét t<é PCCC
+ Nôp Hè so ttriét té bân vê thi công lên Sô Xây dpg Hà Nôi xin thâm tra
+ Phê duyÇt hà so TKBVTC công trinh

PHÀN TIII,IIAI
PHTIO|{G rilIONc NrilEM vu NÀM 2015

l.NhiÇm vg
1.2 Sân xuât kinh doanh:

Khüng hoâng kinh té kéo dài tir nàm 2}ll - 2Ol2 dén nay vân chua c6 biéu hiÇn

châm dût, dé chuyén sang giai dopn phpc trôi va phât trién. Do dô, trong giai doqn dàu

cüa 5 nàm tiép theo, nàm 2015 \Àa 2016, tinh hinh kinh té côn rât nhièu khô khàn, phüc
tap. Phâi cuôi nàm 2016 và sang nâm 2017, nhüng chinh sâch dièu chinh cüa Nhà nuôc
tét hçp câc nguôn vôn ngân sâch, xâ h§i... môi c6 tâc tlông dén phât trién cüa kinh té xâ
hôi, déc biêt là dàu tu công và xây dpg ha tàng kinh té, kÿ thu{t.

Trong bi5i canh côn nhièu khô khàn khâch quan ânh hucmg tôi ho4t ctông San xuât
kinh doanh cüa CCIC nhu dâ nêu trên, nàm 2015 Công ty phân dâu thgc hiÇn câc chi tiêu
kê hopch nhu sau :

- Giâ tri sân tugng thgc hiÇn : 30 fÿ ilông
- Giâ tri doanh thu truri'c thué t 32 fÿ dàng
- Lqi nhu$n trurô,c thué : 1,2 ty
- Luong binh quân t<trôi fu vâo : 5.000.000 tlèng/nguùi-thâng

Khôi Khâo sât : 4.500.000 tlàng/nguùi -thâng
- Tÿ lÇ trâ cô trfrc : 8r0o/o

1.2Công tâc tlàu tu
- DU an dàu tu xây dpg T4r sô Công ty tai phuông Yên Hôa- Quân Càu Giây: nàm

2015 Công ty së phôi hçrp vôi eOi tac dàu tu thgc hi§n xong viÇc xin phép xây dr,mg, khôi
công xây dUng công trinh và thi công phân mông cüa tôa nhà.

- K1r, vàn phông.Công ty taï21 Huÿnh Thüc Khâng - Dông Da: thpc hiên viÇc süa
chüa, chông dQt và xuông câp.

2.Giâi phâp thçc hiÇn
-Tflp trung chi d4o và thpc hiÇn câc dç ân trgng diém cüa thành phi5 và câc dF ân

c6 tinh thanh khoân cao.

Website: www.ccichn.côm.vn 13
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- Tàng cuùng tim kiém viÇc làm: duy tri câc mtii quan hÇ truyèn th6ng, tich cçc
mô rQng thi truong, khuyén khich và t4o co ché khen thuong cho câc tgp thé và câ nhân

tim kién dugc viÇc làm.

- Kiên quyét kiém soât chât lugng hà so san phâm, coi thçc hiÇn công tâc quân lÿ
chât luqng, thlrc hiên ISO là vân itè sting côn dé tôn @i và phât trién cüa doanh nghiÇp.

- Co câu lai bô mây tô chûc theo huong: tinh giân, hiÇu quâ. Cüng c6, nâng cao

chât luqng và phât trién nguàn nhân lpc cüa Công ry dê dâp tmgyêu càu ngày càng cao

cüa xâ hôi và clinh huong phât trién cüa Công ty. Cô giâi phâp clông viên khuyén khfoh
nguùi lao d§ng c6 trinh dQ chuyên môn cao.

- Lành m4nh nèn tài chinh Công ty: ccr câu, xü lÿ xong câc khoân no trong và
ngoài Công ty, thu hài công ng tir câc Chü dàu tu.

-Tùng buôc nâng cao iIùi sông CBCNV và ctâm bâo câc quyèn lgi cüa nguùi lao
ilông.

- Không ngirng nâng cao nàng suât ho dQng trên co sô nguàn viÇc, chât luqng và
co ché quan 1ÿ linh ho4t, dac biÇt là trong quan lÿ lao dQng, thgc hiÇn khoân san phâm
gân chflt giiÏa thu nhap và trâch nhiÇm, thçc hiÇn co ché khorân doanh thu dén dmg câ

nhân, con nguùi.

Website : www.ccichn. cbm.vn
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lV. Dânh giâ cùa H9i dông quàn tr! vè ho4t dqng cùa Công ty

tJ cilc MÀr Hoar DONc cüa. HOr oôNG euÂN TRr rRoNc 5 NÀM euA
(2010-2015)

1/ Công tâc sân xuât kinh doanh:
- Giai doan 2010 -2015 tinh hïnh kinh td xâ hQi câ nuôc cô nhiêu biên dQng lon:

+ Sau rhùi kÿ tâp trung dâu tu cho Thü dô dip 1000 nàm Thàng Long - Hà Nôi, ngân

s6ch dành cho dâu tu ha tâng giao thông dô thi cüa Thành phd dâ giâm mQt câch

dâng ké.

+ Thi truùng bât dQng sân diên bidn xdu, giâm sâu và d6ng bàng ô mgi phân khüc.
+ L4m phât tàng cao, cd thùi diém gànà}Vo nàm (nàm 20ll là l8,58Vo),1âi sudt vay

ngân hàng tàng manh , cd lüc lù25-26Vo.
+ Nghi quyêt 1I/NQ-CP cüa Chinh phü cât giâm dâu tu công, thât ch4t tin dqng, dung

hoân rdt nhiêu dU dU ân, dâc biêt là câc du ânhatâng trên câ nuôc.
+ Chinh sâch vê thud dât thay ddi, tàng cao tù 4- 10 lân công vôi tÿ lê dông bâo hiëm

câc loai tàng thêm.

- Trong bôi cânh dô hoat dQng cüa nhiêu DN vùa và nhô crlc kÿ kh6 khàn, sd lugng giâi
thé, dùmg hoat dQng khâ ldn. .,

Nàm 2012: Câ nuôc > 55.000 DN; Hà Nôi: 13.000 DN; TPHCM: 19.500

DN
Nàm 2013: Câ nuôc 60.737 DN.
Nàm 2014: Câ nuôc 67.823 DN.

- Câc DN hoat dQng trong lînh vuc xây d1mg, trong dô cô tu vân xây dmg bitâc dQng truc
tiêp, nàng nê nhdt.

- Cùng vdi nhüng nguyên nhân kh6ch quan, côn c6 câ nguyên nhân chü quan (tidn dQ,

chât tuong du ân; biên dQng cüa luc luong sân xuât... ) nên dâ không d4t dugc chi tieu dê ra và

ânh huong ddn kdt quâ SXKD cüa Công ty câc nâm tù 2OlO-2014

Cu thd:

Nàm Sân luong
(triêu dông)

Doanh thu
(triêu tlông)

Lo-i nhuân
(triêu dông)

Cô tüc
(7o\

Ghi chü

2010 44.9r7 36.931 1.709 l0%o

20tt 4s.3s7 37.529 t.549 ïVo

20t2 27.106 L9.6lr 386 0

20t3 30.767 3t.722 900 57o

2014 26.254 24.953 1.040 5Vo



2l Yiêc bâo toàn vdn DN và vôn Nhà nudrc tai DN: Trong bôi cânh glp filt nhiêu khd
khàn nhu dâ nêu trên song Công ty vân bâo toàn và phât trién du-o. c vdn cüa DN (thé hiên qua
phân loi nhuân và cd tûc câc nàm), màc dù mûc tàng truôrng côn thdp.

3/ Dâm bâo quyên loi cd dông và CBCNV cüa Công ty.
- Quyên lqi cd dông duo. c thuc hiên thông qua cd trtc hàng nàm, tuy côn thâp nhtmg trong

hoàn cânh khd khàn thi dô cüng là su cd gângrdtlôn cüa Ban diêu hành DN.
- CBCNV Công ty cüng duo. c dâm bâo câc quyên loi cüa nguü lao dông nhu phâp luât

quy dinh (gidng nhu DN Nhà nuôc trudc dây).

Cu thd:
+ Nâng bâc luong cüa CBCNV:

Trong 5 nàm: . Nâng luong công nhân: 05 luot nguùi.
. Nâng luong trung câp, kÿ su: 153 luot nguùi.
. Nâng luong kÿ su chfnh: 16lugt nguùi.

+ Kh6m srlc khôe: Công ty td chüc khâm süc khôe cho toàn thê CBCNV C.Ty
+ T4o diêu kiên moi màt dé, câc td chrlc doàn thé: Công doàn, Doàn Thanh niên, phu

nü hoat dQng.

+ Phüc loi xâ hôi: Công ty dâ c6 câc hoat dông: Tàng quà cho câc châu con
CBCNV trong dô tudi thiêu nhi nhân dfp ngày 0U6, td chrlc tàng quà và di tham quan cho cân
bô nü cüa C.Ty nhân câc ngày 8/3, ngày 20110; khen thuông câc châl hoc sinh giôi; td chüc
hôi nghi nguùi lao dông, dai hQi doàn thanh niên C.Ty; tham quan danh lam thâng cânh trong
nuôc và nuôc ngoài vdi tdng chi phi là494.287.000 dông.

4/ Trién khai DU ân xây dfrng tru sô Công ty tai Yên Hôa - Câu Giây.
Thuc hiên chü truong cüa Tdng Công ty Dâu tu Phât trién H4 tâng dô thi "Ddy manh công

tâc dâu tu, chuyén tù làm thuê sang làm chü", Công ty dâ tiên hành công tâc dâu tu xây dçng
tru sô Công ty tai Phuùng Yên Hôa - Quên Câu Giây. Do tinh hinh phât triën bât dQng sân, dàc
biêt 1à phân khüc vàn phông cho thuê cô nhiêu bât lgi, công vôi khâ nàng tài chinh cd han, nên
nâm20L3, sau khi duo. c srl châp thuân cüa Dai hQi dông cd dong và cd dông l6n UDIC, Công
ty dâ tidn hành liên doanh vdi ddi tâc trién khai du ân. Hiên tai, Công ty dang làm viêc vôi Sô
Xây dyng Hà Nôi dé xin cdp phép xây drmg. Công tâc thi công cüng dang ô giai doan thf
nghiêm cgc trên thltc dia.

5/ Thuc hiên chû truong ddy manh khai thâc lqi thi vi tri tai tru sô Công ty
sd 21 Phd Huÿnh Thüc Khâng, duo. c D4i hQi dông cd dong chdp thuân, tù nàm 2Ol2 Công ty
dâtiép tuc cho dditâc môi thuê srT dung tâng 1, mang lai lqi fch thidt thuc cho DN.

6/ Thuc hiên srla Odi OiCu lê Công ty:
Ngày 261712012, BQ Tài chinh ban hành Thông tu 12t12012[fT-BTC quy dinh vê Quân rri

Công ty và Diêu lê mâu cho câc Công ty d4i chüng. Oë trién khai quy dinh trên, HQi dông

Quân tri Công ty dâ thuê Công ty tu vân luât phôi hqp vôi cân bô cüa Công ty soan thâo Diêu
1ê süa ddi. f4i Dai hôi dông cd dong nâm 2013, HQi dông Quân tri Công ty dâ trinh và duoc
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Dai hQi dông cd dông nhdt tr( thông qua Diêu lê Công ty süa ddi, c6 hiêu lqc tù ngày
2s1412013.

7l Côngtâctô chric bô mây, dê bat cân bQ, ban hành quy chd.

Trên co sô dê xuât cüa Giâm ddc Công ty, HQi dông Quân t4 dâ phdi hçtp vdi Ban Giâm
dôc trong viêc trién khai công tâctd chûc, bQ mây, dê bat cân bô và ban hành câc quy chdquân
1ÿ cüa Công ty. Trong 5 nàm qua:

- ciâi thé 01 X( nghiêp ()O{ Tu vân Kidn trûc).
- Dê bat: 15 cânbô, trong d6: Cdp truong d<rn vi, phông: 06 ngud.

Câpphô don vi, phông: 09 nguùi.
- Ban hành:

+ Quy chd vê Td chüc sân xuâ't và hach toân nôi bQ Công ty (Thâng 9l2}l0).
+ Nôi quy lao dQng (Thâng 912010).

+ Quy dinh thàm hôi hidu ddi vdi CBCNV trong Công ty (Thâng lÿz}l}).
+ Quy chd thành lâp, td chrlc hoat dQng, quân lÿ và sü dung quÿ phât trién khoa hgc

công nghê Công ty (Thâng 4l20LZ).
+ Quyêt dinh diêu chinh, bd sung Quy chd td chüc sân xuât và hach toân nôi bô

Công ty (Thâng 612013).

+ Quy chê td chüc hoat dQng cüa Ban Quân lÿ dU ân xây dtrng tru sô Công ty tai Yên
Hôa (Thâne4l2ol4)

+ NQi quy lao dQng (Thâng 612014).

+ Dê ân Tâi co cdu Công ty CCIC giai doan 2015-2020 (Thâng lOl20L4).

8/ Công tâc giâm sât hoat tlQng cüa Ban diêu hành và câc cân bô quân lÿ do Hôi
dông Quân tri bd nhiêm.

- HQi dông Quân tri Công ty cô 5 thành viên thi c6 3 thành viên là Giâm ddc và Phd Giâm
ddc Công ty nên công tâc câc mât cd su dan xen vào nhau.

- HQi dông Quân tri và Ban Giâm dôc c6 su phdi hqp tOt trong moi màt công tâc quân 1ÿ,

diêu hành câc hoat dQng cüa DN. Câc vân dê quan tong trong quân lÿ, diêu hành, nhân su, bô

mây, trién khai du ân... dêu du-o. c bàn bac và thdng nhât giüa HQi dông Quân tri và Giâm dôc

Công ty.
- Thông qua câc cuQc hop giao ban sân xudt, xây dqng quy chd hoâc vê câc hoat dQng

khâc cüa DN, Hôi dông Quân tri vùa nâm tinh hinh vùa thuc hiên chüc nàng giâm sât hoat

dông cüa Ban diêu hành và câc cân bQ quân lÿ mà HQi dông quân tri bô nhiêm. Phân l6n câc

cân bô do Hôi dông Quân trf bd nhiêm dâcô nhiêu cô gâng, nêu cao tinh thân trâch nhiêm
trong viêc thuc hiên chrlc trâch, nhiôm vu duo. c giao.

9lTô chrtc Dai hQi cd dOng hàng nàm và câc cuôc hop cûa HQi dông Quân tri.
9.1/ Hàng nàm, sau khi phgc hiên xong kiém toân Bâo câo tài chinh, HQi dông Quân trf dâ

chudn bi câc tù trïnh, bâo câo, thông bâo hgp, gui câc tài liêu... dé tidn hành D4i hôi dông cd

dông, dàm bâo câc quy dinh cüa Luât Doanh nghiêp và Diêu lê Công ty, tuân thü thùi gian tiên
hành Dai hôi.

Thông qua Dai hôi dông cd dong hàng nàm, D?i hQi dâ ban hành Nghi quydt Dai hQi

dông cd dông thông qua và quydt dinh câc vdn dê thuQc thâm quyên dé Hgi dông Quân tri td
chtlc thuc hiên.
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9.21 Hôi dông Quân tri td chtrc eâc cuôc hop dé thqc hiên chüc trâch cüa mïnh theo thùi
gian quy dinh hoàc dQt xuât khi cân và tâp trung vào câc nôi dung chin[r sau:

- Thông qua phuong ân nhân su, td chrÉc bQ mây, phuong ân liên doanh, liên kêt...
- Thông qua chi tiêu, phuong ân SXKD, kdt quâ SXKD hàng nàm.
- Thông qua Bâo c6o tài chinh hàng nàm.
- Thông qua viêc phân phdi lgi nhuân hàng nàm dua trên kdt quâ SXKD.
- Thông qua và ban hành câc Quy chê quân lÿ cüa Công ty.
Hôi dông Quân t4 dâ td chric câc cuôc hop dâm bâo tuân thü câc quy dinh cüa Diêu lê,

diên trong trong bâu không kh( dân chü xây drlng, cd su tham gia cüa câc thành viên Ban
Kiêm soât.

10/ Chi thù lao cfra Hôi dông Quân tri và Ban KiCm soât.
Càn crl Nghi quydt Dai hQi dông cd dong hàng nàm vê thù lao cüa HQi dông Quân tri và

Ban Kidm soât Công ty (chiêm 0,57o doanh thu hàng nàm), sau khi cd Bâo câo tài chinh duoc
kiém toân, kinh ph( thù lao duo. c chot và duoc thuc hiên.

Sd liçu cu thd nhu sau:

- Nàm 2010 120 triêu dông (HDQT: 88 triêu dông; Ban Kiém soât:32triêu dông)
- Nàm 201I 187 tricu dông (HÜQT: 138 triêu dông; Ban Kiém soât:49,5 triêu dông)
- Nàm 2012: 98 triêu dông (HDQT: 67,4 tnÇu dông; Ban Kiém soât: 30,6 triêu dông)
- Nàm 2013 134 triêu dông (HDQT: 92,8 triêu dông; Ban Kiêm soât:41,2 triÇu dông)
- Nàm 2Ol4 108,8 triêu dông (HDQT: 73,44 triêu dông; Ban Kiém soât: 35,36 triêu

dông)
(Ndm 2014 moi chdt sd liêu, chua chi thù lao cüa HDQT và BKS)

Binh quân: Hôi dông quân tri: 1.532.000 dônÿthâng.
Ban Kiém soât: 1.048.000 dông/thâng.

rt KÉ HoACH côNc rÂc cû,t HQr oôNc euÂN rRI côNc ry
GIAI DOAN 201s-2020.

Nàm 2014, HQi dông quan t{ dâ xây dlmg, lîry ÿ ktênD*g üy, cân bQ chü chôt trong Công
ty và dâ ban hành Dê ân Tâi co câu Công ty thçc hiên trong giai do4n 2015-2020. Dây chinh là
nhiÇm vU mà Hôi dông Quân tri Công ty phâi td chrûc thçc hiÇn cho duoc nhàm khâc phuc nhüng
h+n chd, tôn t4r hiÇn nay, dua Công ty dn dinh và phât triën trong giai doan tôi.

Môt sônôi dung quan trong cüa Eê ân là:
ll Cocdu lai td chric, bô mây:
- Dânh giâ câc m4t uu - nhu-o. c diém cüa mô hinh td chüc hiên tai.
- Xâc dinh mô hinh td ctntc phù hçrp vôi quy mô và lqc lugng SX hiên t?i nhàm khâc phuc

nhüng nhugc diém, nâng cao hiêu quâ công ûâc quân lÿ diêu hành trong Công ty.

2/ Nâng cao hiêu quâ SXKD, bâo toàn và phât trién vôn DN, nâng cao quyên lqi cüa cd

dông và CBCNV.
- Nâm 2015: Tang truong 6-87o.

- Nàm 2016-2020: Tàng truong l}Vo.Phdndâu tù l2-157o.
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- Cd trlc: 8-l0%o.

- Nâng cao dùi sdng và dâm bâo câc ché dQ chinh sâch vdi nguÙi lao dQng.

- Ddi vôi Dç ân try sô Công ty tai Yên Hôa - Câu Giây: Phdn ddu trong nâm 2015 trién khai

xây dtmg xong phân mông và ddn dâu nàm 2016 thçc hiÇn xong nhiÇm W mà D+i hQi dông cd

dông nàm 2013 dd,giao cho HQi dông Quân t{ Công ty.

3/ Lành manh nên tài chinh DN, tàng cuùng dâu tutrang thidt bi.

- Phân dâu dên dâu nâm 2}l6,xrï lÿ xong câc khoan ng cüa CÔng ty.

- Thuc hiÇn kê ho4ch dâu tu trang thidt bi, mua câc phân mêm cô bân quyên... dé phgc W san

xuât.

4/ Nâng cao chdt luqng nguôn nhân luc.

Rà soât, bô sung câc quy chd liên quan dên tuyén dung, dào tao và sü dung lao dô.ng, nâng

cao sd luong, chdt luong nguôn nhân luc, dâm bâo cho üÇc thrlc hiÇn câc muc tiêu phât trién cüa

Công ty.

5/ Tang cuùng công Lâc quân lÿ câc màt theo tiêu chudn ISO, nâng cao châ't luqng hô so

du ân, giü uy tin vdi câc chü dâu tu, xây dçng hinh anh "ttvdn CCIC thân thiên, chuyên nghiÇp".

Mô rông quan hÇ và dia bàn hoat dQng ô Thü dô và câc BQ, Ngành Trung ümg, câc tinh thàrh trên

câ nudc.

Nàm 2015 rinh hinh kinh td Viêt Nam bu6c dâu khôi sâc (GDP quÿ I tâng 6,037o), thi trucmg

bât dô:rg san ttmg budc hôi phuc... nhmg linh wc xây dçng n6i chung, xây drgrg h4 tâng kÿ thuQt

bang vdn ngân sâch ndi riêng châc chân côn nhiêu kh6 khàn... HQi dông Quân trf và Ban diêu hành

cùng CBCNV Công ty phâi tdt rrt" cô gâng, phâi kiên quyêt khâc phgc nhüng h4n chdmdi cô thé

thuc hiên duoc câc muc tiêu dê ra. Chüng tôi rât mong duo. c quÿ vi cd dong, Tdng Công ty Dâu tu

Phât triên Ha tâng dô thi UDIC üng hQ, giüp dô Oê hoàn thành nhiÇm W mà D+i hô.i cd dong giao.

Website: www.ccichn.ôom.vn
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V. Quàn tr! công ty

1. Câc thành viên và co câu cüa HDQT:

Website: www.ccichn.côm.vn
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TT Hg và tên
Chrirc vç t4i công ty
,I,(neu co)

Sô lugng

cô phiéu sô hüu
Giâ tri

Tÿ Iê

(%)

1 Nguyên Quôc Hùng Chü tich IDQT 74.450 744.500.000 7,45yo

2 D[ng Vàn Châu
Uÿ viên [DQT-

giâm cttic công ty
78.580 785.800.000 7,85yo

J Eô Dinh Long Uÿ viên IDQT 25.670 2s6.700.000 2,56yo

4 Nguyên Anh Dûc Uÿ viên IDQT 15.780 157.800.000 1,57o/o

5 Trân Kim Phuong Uÿ viên IDQT 18.000 180.000.000 l,80yo

2.Hoat dông cüa Hôi dông quàn tri:

Sô tt Sô nghi quyêt/Quyêt ilinh Ngàv NQi dung

1 o1t2014too-HDoT 06t01t2014 Quyêt dinh v/v nâng bâc luong cüa
Ông Nguyên Vàn Kinh - Giâm dôc XN
Khào sât TK

2 O2I2O14IQD.HDQT 10t01t2014 Quyêt dinh v/v giao Ong Dàng Vàn
Châu - Giâm dôc C.Ty, thay m{t Công
ty giao dich tham gia Du ân Xây dqrng
tru sô C.Tv tai Yên Hôa - Càu Giâv

3 03t2u |aD-HDOT 21t02t2014 Quyêt dinh phê duyêt kê hoach dâu tu
xây dçrng tru sô C.Ty ô Yên Hôa - Càu
Giâv

4 O3N2O14IQD-HDQT 29t3t2014 Quyêt dinh miên nhiêm Ong Nguyên
Vàn Kinh - Giâm dôc XN Khào sât TK

5 O4I2O14IQD-HDQT 03t312014 Quyêt dinh v/v phê duyêt hô so yêu
càu Xây dwng tru sô C.Ty tqi Yên Hôa
- Càu Giâv

6 o4N2U4tAD-HDOT 29t3t2014 Quyêt dlnh bô nhiêm Bà Trân Thi Phi
Nga làm Giâm dôc Xi nghiêp Khào sât
thiét ké

7 05t2u |aD-HDOT 10t4t2014 Quyêt dlnh v/v thành lfp Ban QLDA
Xây dung tru sô C.Ty tqiYên Hôa -
Càu Giây

I 0612014IQD-HDQT 10t4t2014 Quyêt dinh v/v ban hành Quy chê tô
chûc và hoat dông cùa BQLDA Xây
dung tru sô C.Ty tai Yên Hôa - Càu
Giây

I 07t201 |oD-HDOT 11t4t2014 Quyêt dinh v/v thành lfp câc Tô công
tâc phuc vu Dai hôi dông cô dông
thuàng niên nàm 2014

10 O8I2O14IQD-HDQT 15t412014 Quyêt dinh v/v phê duyêt kêt quâ trüng
thàu CT Xây dsng tru sô C.Ty tqiYên
Hôa - Càu Giây
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11 O8A/2014lNQ-HDQT 10t4t2014 Nghi quyêt cüa Hôi dông Quàn tri
thông qua két quâ hoat dông SXKD
nàm 2013 và ké hoach SXKD nàm
2014

12 09I2O14IQD-HDQT 29t4t2014 Quyêt dinh v/v phân công kiêm nhiêm
chûc vu TruÔng Ban QLDA.Xây dçrng
tru sô C.Ty tai Yên Hôa - Câu Giây dôi
vôi Ông Giang Quôc Khânh - Truông
Phônq Dàu tu.

13 10t2014tQO-HDQT 12t5t2014 Quyêt dlnh v/v thành lâp Hôi dông
Khoa hoc cônq nqhê Cônq tv

14 11t2014|AD-HDQT 18t6t2014 Quyêt dinh v/v phê duyêt Hô so Thiêt
ké xin phép xây dçrng CT Xây dr;ng tru
sô C.Tv tai Yên Hèa - Càu Giâv

15 12t2014tQO-HDQT 26t6t2014 Quyêt dlnh v/v Ban hành Nqi quy lao
dông

16 1412O14IQD-HDQT 02t10t2014 Quyêt dinh v/v phê duyêt Ds ân dâu tu
dièu chinh Xây dçrJrg tru sô C.ty tai
Yên Hèa - Câu Giâv

17 15I2O14IQD-HDQT 28t10t2014 Quyêt dinh v/v Ban hành Dê ân tâi co
câu C.Ty CCIC giaidoqn 2015-2020

18 15N2O14IQD-HDQT 01t11t2014 Quyêt dinh v/v Thành lâp hôi dông
nâng bfc luong C.Ty nàm 2014

19 16t2014tQO-HDQT 17t1112014 Quyêt dinh v/v Thành lâp Hôi dông Thi
dua khen thuÔng cüa C.Ty

20 17t2014tAD-HDQT 26t11t2014 Quyêt dinh v/v Thành lâp Chi hôi câu
duùng C.Ty CCIC

21 18t201 IQO-HDQT 18t12t2014 Quyêt dlnh v/v khen thuông câ nhân
thuôc C.Ty CCIC duEc tfng Giây khen
cüa Tônq C.Tv UDIC

22 19t2014tolD-HDOT 31t1212014 Quyét dinh v/v phê duyêt thiêt kê bàn
vë thi công xây dung trU sÔ C.Ty tai
Yên Hôa - Càu Giâv

3.Ban Kiêm soât

a)Thành viên và co câu cùa Ban kiém soâf: (danh sâch thành viên Ban kiêm soât, tÿ lê
.:.L;..,Ri,

sô hûu cô phân co quyèn biêu quyêt và câc chûng khoân khâc do công ty phât hành).

b) bâo câo ban kiém soât

v HoAT »ÔNc, THÙ LAo vÀ cHI PHi HoAT oQNc cÜa. slN rrÊur soÂT
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TT llo và tên
Chlirc vg tçi công ty

(néu cô)

Sô lugng

cô phiéu sô hüu
Giâ t4

Tÿ IQ

(%)

1 DAng ThiThu Hàng Truong ban KS 2.OO0 20.000.000 0.20Vo

2 Lê Vàn Tuùng Thanh viên BKS 7.225 72.250.000 0.72Vo

J Vü Huyên Linh Thành viên BKS 2.600 26.000.000 0.267o



Ban Kiém soât Công ty hiên cd dû 03 nguùi, trong dd 01 nguùi cd chuyên môn vê kd
toân do Dai hQi dông cd dông nàm 2013 bâu thay thé dé làm Truôrng Ban Kiém soât theo quy

dinh cüa Thông tu sd 12U2012fm-BTC ngày 26fi12012 cüa BQ Tài chinh vê quan tri Công

ty âp dung cho câc công ty dai chring.

1/ Nhüng ho4t dQng cüa Ban Kiém soât.

- Ban Kiém soât dâ duy tri hqp 02lân trong nàm theo quy dfnh.

- Dâ du hgp dây dû câc cuôc hgp cûa HQi dông Quan tri dé tham gia ÿ kidn ddi vdi câc

quydt dinh (du thâo) mqi vân dê liên quan ddn muc dich quyên lgi cüa Công ty và cd dông.

- Thuc hiên giâm sât Hôi dông Quân trf và Giâm ddc Công ty trong viÇc quân 1ÿ và diêu

hành Công ty theo Luât Doanh nghiêp và Diêu 1Ç Công ty quy dinh.
- Dâ kiém tra tfnh hçp 1ÿ, hqp phâp, tinh trung thuc và müc dQ cân trgng trong quân lÿ,

diêu hành ho4t dQng kinh doanh, trong td chûc công tâc ké toân, thdng kê và lâp bâo câo tài
chinh.

- Tham gia thdm dinh bâo câo tinh hinh kinh doanh, bâo câo tài chinh thuông kÿ, hàng

nàm.

- Kién nghi HQi dông Quân trf, Giâm ddc Công ty câc biÇn phâp süa ddi, bd sung, câi

tidn co cdu quân 1ÿ, diêu hành hoat dQng kinh doanh cüa Công ty.
- Nhüng viÇc chua làm du-ry.c cüa Ban Kiém soât.

+ Chua thuc hiên duo. c dÿ dü nhiêm vu giâm sât, kiém tra ddn don vi (xf nghiÇp,

phông) và câ nhân trong Công ty viêc thuc hiÇn diêu 1Ç Công ty mà cu thé 1à viêc thuc hiên

câc quydt dinh, quy chd, quy dinh Công ty ban hành.

+ ViÇc gi6m sât, kiém tra ddi vdi 1 sd don vi côn mang tinh gia dinh chü ngtrîa, nhu

dôn ddc, nhâc nhô bàng lùi, chua kiên quydt, triçt dé.

2/ Thù lao và chi phi ho4t tlQng cüa Ban Kiêm soât.

- Thù lao cüa Ban Kiém soât chia làm 2 mric càn cû theo mûc thù lao cüa HDQT và

BKS mà Nghi quyét Dai hQi dông cd dông hàng nàm thông qua, cr,r thé:

+ Truông Ban Kiém soât: Bàng thù lao thành viên hQi dông quân tri
+ Câc thành viên Ban Kiém soât: Huông mrlc côn lai trong tdng sd thù lao cüa Ban

kiém soât trù di tiên thù lao cüa Truong ban chia dêu cho 2 thành viên.

CU thé sd tiên thù lao cüa Ban kiém soât trong nhiêm kÿ nhu sau:

+ Nàm 2010: 32.000.000dông
+ Nàm 20ll: 49.500.000dông

+ Nàm 2012: 30.600.000dông

+ Nàm 2013: 35.360.000dông

+ Nàm 2014: 32.000.000dông(Müc binh quân 1à 1.048.000dông/nguùi/thâng. Sd liêu
này môi tfnh chrl chua chi trâ).

rv BÂo cÂo rHÂvr olün nÂo cÂo rÀr cHiNH vÀ riNH siNu KINH DoANH cIJA
CÔNG TY.

L/ Viêc thâm tlinh Bâo câo tài chinh nàm 2014

1.U Qua sô liêu cüa bâo câo tài chinh t6mtâtnâm2014 cüa Công ty cd phân Tu
vân và Dâu tu Xây drpg CCIC Hà NQi dâ dugc kiëm toân boi Công ty TNHH VFA dQc

Website : www. ccichn. c'ôm.vn
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lQp kiém toân và câ,c bâo câo cûa C.Ty dâ thông tin dén câc qaÿ vi cd dông, tôm tât câc

chï tiêu SXKD chü ydu nhu sau:

l.2l Qlua thdm dinh sd liÇu, bâo câo tài ch(nh tômtât nâm2Ol4 cüa Công ty, Ban Kiém
soât Công ty dông tinh v6i ÿ kidn cüa kiém toân viên là: Ngoai trù ânh huorng cüa vdn dê nêu

tai doan "Cd sô cüa ÿ kidn kidm toân ngoai trü' Bâo câo tài chïnh dâ phân ânh trung thçc hçp
1ÿ, trên câc kJiria canh trong ydù. Tïnh hinh tài chinh cüa Công ty CP tu vân và dâu tu xây
dung CCIC Hà NQi t4i ngày 3ul2l20l4 cüng nhu két quâ sân xuât kinh doanh và tinh hinh
luu chuyên tiên tê cho nàm tài chinh kdt thüc cùng ngày, phù hç vôi chudn mgc kétoân ViÇt
Nam, chê dQ kê toân doanh nghiêp ViÇt Nam và câc quy dinh phâp 1ÿ cd liên quan ddn viêc
lâp và trinh bày Bâo câo tài ch(nh".

Ban Kiém soât chüng tôi dê nghi Dai hôi dông cd dOng Công ty thông qua Bâo câo tài
chinh nàrm20l4 cüa Công ty.

2lYè tinh hinh kinh doanh cüa Công ty.
- Qua bâo câo kdt quâ ho4t dQng kinh doanh cüa Công ty nàm 2014 (muc II trong bâo

câo tài chinh tdm tât), Ban Kiém soât chrûng tôi nhân thdy: Câc chi tiê:u giâ tri tdng sân

luong, doanh thu và tiên luong binh quân nâm 2014 không dat so vd nàm tu6c, nhung lgi
nhuân truôc thud tàngdân ddn lâi co bân trên cd phidu dâ cô dé chia cd trlc sau khi trtch câc
quÿ theo Diêu lê theo düng chi tiêu kdho4ch.

- Ban Kiëm soât chüng tôi cüng dê nghi Dai hQi dông cd dông thông qua phucrng hudng
nhiêm vg nàm 20L5 cïa HQi dông Quân t4 và Giâm ddc Công ty, và dê nghi lânh dao Công
ty quan tâm hon nüa ddn công tâc dâu tu trong linh wc khoa hoc công nghÇ nhàm không
ngung tàng nàng suât lao dQng và tlé cô sân phâm chât luong cao dâp rÎrg duo.c dôi hôi càng

cao cüa xu thd, thi truùngrtrong khu wc và c6 chd dQ luong, thuôtng xrtng dâng, kip thùi ddi
vdi nhüng lao dQng làm viÇc dat hiêu quâ, hiÇu suât công tâc cao dé thu hüt hg ô 14i phqc vU

cho chién luo.c phât trién Công ty ô nhüng nàm sau; tidt giâm chi phî vi dây 1à nhüng ydu td
quyêt dinh, ânh huong dén hiêu quâ sân xuât kinh doanh cüa Công ty, trong dd cô quyên lgi
cïa câc cd dong là mûc cd trlc.

Website: www.ccichn.côm.vn
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Sô
TT Chi tiêu Don ü tfnh

ThUc
hiÇn nàm

2013

Nàm 2014 Thuc
hiÇn so

v(,i2013Ké hoach
ThUc
hiên

TH/KH

I Giâ trf tông
sân lugng

tÿ vND 30,767 30,000 26,254 88Vo 857o

2 Doantrthu d \rND 3t,722 32,000 24,953 787o 797o

a
J Tiên luong

bïnh quân
triÇu

VND/nguùi-
thâns

4,847 5,000 4,500 90Vo 937o

4 Lgi nhuân
trudc thud

tÿ \rND 0,9 0,900 1,040 Ll57o 1007o

5 Tÿ tÇ cd tÉc 7o 5 5 5 L007o 1007o
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3/ Kdt quâ thuc hiÇn câc chi tiêu chü yéu nhiêm kÿ II cüa Công ty tù nàm 2010 tlén
2014

Qua sô liêu trên, vôi tinh hinh kh6 khàn chung cüa ddt nuôc nên tinh hinh sân xudt kinh
doanh cüa Công ty cüng bi ânh huong rât lôn lên câc chi tiêu chü ydu dêu giâm nhiêu so vôi
2 nâm dâu cüa nhiêm kÿ

4lYiêc thuc hiên công tâc xây drrng tru sô Công ty ô Yên Hôa - Câu Giây
Do nhiêu nguyên nhân khâctr"quan nên ké ho4ch khoi công và thi công phân m6ng công

trïnh chua thuc hiên duo.c theo Nghi quydt cüa D4i hôi dông cd dOng nâm2074

5/ Ban Kiém soât Công ty cüng nhât tri và dê nghi Dai hôi thông qua câc tù trinh:
+ Tù trinh vê phân phdi lgi nhuân nâm2014.
+ Tù trinh vê mrlc thù lao nàm 2015 cüa HQi dông Quân tri và Ban Kiém soât.

+ Tù tinh vê üÇc lga chgn công ty kiém torân dôc lâp kiém toiân bâo câo tài chinh nàm 2015

cüa Công ty, cüa HQi dông Quân tri, Ban Kiém soât và Giâm ddc Công ty.

Itr/ DÂNH GIÂ côNc rÂc euÂN Lÿ crJ,r. nQI oôNc euÂN TRr vÀ BAN crÂM Dôc
côNG Ty vÀ sU pHôr Hqp HoAT DQNc crrlA BAN KrË,M soÂT vôr cô DôNc
NHrEM Xÿ ZOIO UÊN ZOra.

A/ Hôr oôNc euÂN rnl:
1/ Thuân lgi cüa HQi tlông Quân tri:

Hôi dông Quân tri c6 5 thành viên, trong d6 hiên c6 3 thành viên 1à cân bQ quân 1ÿ hiên
dang công tâc tai Công ty và 2 thành viên là cd dong ngoài nhtrng dâ cô s\r doàn kdt, dông
tâm hiÇp lqc dé khâc phuc kh6 khàn thuc thi nhiêm w.
2/ Nhüng viêc dâ tàm dugc cüa HQi dông Quân tri:

- Dâ chü dông mùi tu vân soan thâo Aé Oei hQi dông cd dOng nàm 2013 thông qua viÇc

srTa ddi Diêu 1ê Công ty,|heo Thông tu sd lzUz}lztfT-BTC ngày 261712012 cüa BQ Tài
chfnh quy dinh vê quân trf công ty âp dung cho câc công ty d4i chüng.

- Duy tri dây dü cr{c cuôc hop thuùng kÿ theo Luât và Diêu lÇ Công ty.
- Kip thùi diêu chinh câc chi tiêu kd ho4ch cüa C.Ty phù hçp vdi tinh hinh chung và

quydt dinh nhüng giâi phâp nhàm thâo gô khô khàn, wdng mâc.

- Bâo toàn và phât trién vôn lành manh.

B/ BAN GIÂM OôC CÔNG TY:
Website: www.ccichn.côm.vn 24

. s.

STT Chi tiêu Don vitinh 2010 2011 2012 2013 2014

I Giâ tri tdng sân luo_ng Tÿ dông 44,917 45,357 21,106 30,767 26,254

2 Doanh thu Tÿ dông 36,931 37,529 19,6L1 31,722 24,953

aJ Lgi nhuân Tÿ dông 1,709 1,549 0,386 0,9 1,040

4 Luong binh quân Triêu dông
/neuè,i/thâne

4,869 4,88 3,8 4,847 4,5

5 Tÿ lc cô trlc Vo 10,0 8,0 0 5,0 5,0



Ban Giâm ddc cÔng ty cô 2/5 nguùilà thành viên trong HQi dông quân rri và do Hôidông quân tri bd nhiêm nên nhüng viêc dâ làm duo. c và viêc cân khâc phqc cüa HQi dôngquân trf trong d6 cüng c6 phân dàng g6p và fiâchnhiÇm cfia cânhân Giâm ddc và ph6
Giâm ddc là rhành viên.

Ban Kiém soât dânh giâ trâch
Công ty nhu sau:

nhiêm cüa Ban Giâm ddc trong công tâc quân lÿ

- cô rrinh dô, nàng rryc và râm huyér vdi nghê nghiÇp, biét phâthuy srtrc m4nh cùng tâpthé tim mgi câch khâc phuc khô khàn dé xây iErg ô;rg ry. c6 rinh sâu sr{t và quydt doântrong giâi quydt công viêc. Lo duoc phân lôn üçchL cho câc don vi.
- 100vo câc Ph6 Giâm ddc c.Ty ddn nay dêu dâ duo.c giao tie* nrrie* Giâm d6c câcxînghiêp dé chü dông trong sxKD và c6 rrâch nhiÇm ddr;;ril;o*à-;""""

c/ sUPHôr HoP HOAT DONG crûra BAN KrÉM soÂT vôr cô pôNc:
Trong nhiêm kÿ Ban Kiém soât chua nhân duo.c rham gia eôp ÿ bàng vàn ban cüa cddÔng nào vê công tâc quânlÿ, diêu hành sân xuât kinh doanh cüa công ry mà chi nhân duo.ctrao ddi' hôi han truc tiép hoàc diên thoai chü ydu quan râm vê mrlc cd titc nang nam.

IV/ DÂNH CIÂ CUUNC:
1l Két quâ sân xuât kinh doanh, lgi nhuân cüa công ry qua câc nàm ràng khôngcao bàng 2 nâm dâu, nhung dêu tàng so vôi nàm do hQi dông quân tri và Ban Giâm ddcc'Ty cüng dâ doàn kdt, cd gâng tô luc cùng ntrau ktrâc ph;; nrrnng khô khàn chung.Ngoài ra, c.Ty côn duoc su chi dao, rânh d4o, giüp dô cüa rânh dqo ierg công ty cùng

§'.:ï.h" 
dâu nô luc cüa CBCNV trong c.rv ua 

'u 
uu*;;,î;;ô cia câcquÿ vI

2/ Nàm 2015 và 
36 

thé là nhüng nàm ridp theo, kinh td côn kh6 khàn, it viêc làm së dânddn lgi nhuQn thdp' Dê nghi HDQT va nan ciam ddc tinh toân dé giâm chi phf hon nüa, raolgi nhuân cao hon.
3lKién nghi HQi dông quân tri và Ban giâm ddc Công ty:
Trong nhiêm kÿ m và nhât là trong nàm 2015, dê ngh! Hôi dông quân tri và Giâm ddcCông ty thuc hiên quy trinh, thü tuc ho4t dQng gita noi o'ông ,;;r"ü, ;; od;;;;Giâm ddc theo tiét 2, tiét 6 diém b khoân s oleu r+ chuong Itr theo thông tû r2llzol2ttr-BTC cüa BQ tài chinh quy dinh vê công ty düng theo câc công ry dqi chüng dé Ban kiém soâtnÉm bât kip thùi, dây dü dd phdi hqp ho4r dQng.
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