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Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH 

AN 665 

Tên giao dịch quốc tế: THANH AN 665 INVESTMENT, INSTALLATION 

AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: INCO 665., JSC 

Mã cổ phiếu: TA6 

Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh: 

0100385603 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 

cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/02/2009, thay đổi lần thứ 6 

ngày 17/11/2016 

Trụ sở: 116A Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội 

Số điện thoại: 024 3858 1489 

Fax: 024 3858 7825 

Email: congty665@gmail.com 

Website: congty665.com.vn 

Ngày thành lập: 21/01/1983  

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu:  
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Tháng 5/1968: Thành lập Đoàn 

600, đơn vị tiền thân đầu tiên 

của Công ty cổ phần Đầu tư và 

xây lắp Thành An 665 

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 hiện nay tiền thân là Đoàn 

600 thuộc Cục kiến thiết cơ bản - Tổng cục Hậu cần, đơn vị được thành lập ngày 

21/01/1983 theo Quyết định số 14/QĐ-TM của Tổng tham mưu trưởng Quân đội 

nhân dân Việt Nam. Đến tháng 6 năm 1996 đơn vị được tổ chức lại thành Doanh 

nghiệp hạch toán toàn phần, lấy tên là Công ty xây lắp 665. Sơ lược quá trình phát 

triển của đơn vị có thể chia ra các giai đoạn như sau: 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 1982 1976 1968 

2017 2009 1996 1992 

Tháng 11/2017:                          

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư 

và xây lắp Thành An 665 (mã 

TA6) được niêm yết và giao dịch 

trên thị trường UPCom – Sở giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 

Tháng 01/1976: 

Đổi tên Đoàn 

600 thành Tổng 

đội 600 

Tháng 12/1982: 

Đổi tên Tổng đội 

600 thành Trung 

đoàn 600 

Tháng 01/1983:  

Đổi tên thành Trung 

đoàn 600 thành 

Trung đoàn 665 

Tháng 2/1992: 

Thành lập Công ty 

xây dựng 665 trên 

cơ sở Trung đoàn 

665 

Tháng 4/1996: Thành lập 

Công ty xây lắp 665 trên 

cơ sở sáp nhập Công ty 

xây dựng 665 và Công ty 

xây lắp 87 

Tháng 01/2009:   

Chính thức hoạt 

động theo mô hình 

Công ty cổ phần 



THÔNG TIN CHUNG 

 

5 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

 

 

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có địa bàn hoạt động trải 

dài từ Bắc vào Nam, trong đó tập trung vào các tỉnh, thành phố như Vĩnh Phúc, Hà 

Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, khu vực phía Nam… Hoạt động kinh doanh của 

Công ty chủ yếu từ hoạt động xây dựng bao gồm thi công các công trình công 

nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi như các công trình Bệnh viện Lão khoa, 

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở II, Cụm dự án Khu công nghiệp Long Hậu, Trụ sở Tổng 

công ty Thuốc lá Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Tỉnh Thái Nguyên, Sân bay Cát Bi, 

Ký túc xá Đại học Luật cơ sở II...... 

Hà Nam 

Thái Nguyên 

Hà Nội 

Đắk Lắk 

Thái Nguyên 

Long An 

Hà Nam 

Vĩnh Phúc 
Hải Phòng 
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Mặt khác, Công ty còn hoạt động kinh doanh thương mại, một số mặt hàng 

kinh doanh chính của Công ty như thiết bị điện, nguyên vật liệu trong lĩnh vực xây 

dựng... 

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Hà Nội) 

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 thực hiện “thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị” 
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GIẢI PHÁP VỀ KINH DOANH 

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm 

bắt thông tin về kế hoạch triển khai đấu thầu của các Chủ đầu tư. Tăng cường liên 

danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về kinh tế, 

quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây dựng 

thương hiệu của Công ty trên thị trường. Mở rộng mối quan hệ, liên danh liên kết 

đầu tư bước đầu triển khai các dự án chủ động bằng hình thức liên kết với các đơn 

vị để từng bước nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý và thương 

hiệu của Công ty. 

GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH 

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư vốn thi công cho các công trình có 

thuận lợi về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn 

thanh toán hoặc nghiệm thu bàn giao, đẩy nhanh tốc độ thanh toán với Chủ đầu tư 

đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng quay luân chuyển vốn.  

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động về tài chính. 

Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ thực hiện công tác tài chính tâm huyết, chuyên nghiệp, 

vững về chuyên môn, nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật pháp của Nhà nước và 

quy chế của Công ty. 

GIẢI PHÁP VỀ CON NGƯỜI 

Khơi dậy phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực 

hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ các cấp. 

Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính 

sách phù hợp khơi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị. 

Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ trong công 

tác quản lý điều hành và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ nhân sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, bảo 

đảm về tiến độ, tổ chức thực hiện chất lượng cho các công trình; nâng cao năng lực 

toàn diện trong quản lý điều hành để có khả năng đảm đương, sẵn sàng kế cận, kế 

tiếp công tác quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn 

được vận hành trơn tru. 

ĐỊNH HƯỚNG 

 

PHÁT TRIỂN 
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Hai lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là hoạt động xây lắp và kinh doanh 

thương mại luôn tiềm ần những rủi ro. Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tăng lợi thế cạnh tranh, xây dựng hình ảnh Công ty với các đối tác, Công ty cổ 

phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 luôn đặt công tác quản trị rủi ro lên hàng đầu, 

coi đây là yếu tố quan trọng nhất trong khâu điều hành, quản lý Công ty. 

RỦI RO VỀ DỊCH BỆNH 

Sự bùng phát COVID-19 là mối lo ngại 

của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành 

xây dựng nói riêng. Khả năng lây lan với tốc 

độ nhanh, đặc biệt là những ca tử vong của 

COVID-19 thực sự đáng lo ngại, và điều này 

chắc chắn đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh 

thần của các công nhân tại công trình, đồng 

thời hạn chế hoạt động SXKD của Công ty do 

các hoạt động của ngành nghề xây dựng phải 

được thực hiện trực tiếp tại công trường, 

ngoại trừ bộ phận quản lý giai đoạn trước thi 

công và bộ phận hành chính. 
 

Biện pháp: Tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, thực hiện tốt quy tắc “5K” của Bộ y tế nhằm đáp ứng công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo chung 

sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép phòng chống 

dịch bệnh và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. 

RỦI RO VỀ CHÍNH SÁCH 

Công ty hoạt động trải dài trên 

nhiều lĩnh vực như xây dựng dân 

dụng và công nghiệp, kinh doanh 

vật liệu xây dựng, kinh doanh thiết 

bị điện… Các văn bản luật và hướng 

dẫn luật đang trong quá trình hoàn 

thiện. Sự thay đổi về pháp luật và 

chính sách có thể xảy ra. Mỗi sự 

thay đổi của chính sách đều có 

những tác động ít nhiều đến mọi 

hoạt động kinh doanh của Công ty.  

            RỦI RO 
 

QUẢN TRỊ 



THÔNG TIN CHUNG 

 

9 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

Biện pháp: Các cơ quan nghiệp vụ và đơn vị tổng hợp thông tin, thường xuyên cập 

nhật và hướng dẫn trong Công ty về sự thay đổi của pháp luật và các ảnh hưởng của 

pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời tư vấn kịp thời cho Hội 

đồng quản trị và Ban điều hành ra quyết định hợp lý nhất tại thời điểm cần. Ngoài ra, 

các phòng, ban còn trực tiếp tham gia rà soát văn bản, hợp đồng trong những giao dịch 

của Công ty để hạn chế rủi ro chính sách có liên quan. 

RỦI RO NHÂN SỰ 

Do cán bộ, người lao động 

đến từ các vùng miền trên cả 

nước, tuổi đời lao động trẻ, biến 

động về nhân sự luôn là vấn đề 

cần đặc biệt quan tâm giải quyết. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu 

của sự phát triển, Công ty phải 

liên tục nâng cao trình độ nhân 

sự. 

 

 

Biện pháp: Coi con người là yếu tố trung tâm làm nên thành công, Công ty luôn 

chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Các chính sách phát 

triển nhân sự cả về mặt chất và lượng luôn được triển khai đồng đều. Công ty đã triển 

khai hệ thống đánh giá cấp bậc nhân sự để chuẩn hóa hệ thống nhân sự trên Công ty, 

từng bước áp dụng trong cách tính và chi trả lương thưởng xứng đáng để thu hút và tạo 

động lực cho người lao động. 

RỦI RO VỀ ĐỐI TÁC 

Việc tham gia đấu thầu, 

chào giá các dự án với các đối 

tác mới sẽ tiềm ẩn những rủi 

ro đối với Công ty. Những 

phát sinh từ dự án như nguồn 

vốn, tiến độ, hình thức thanh 

toán… sẽ ảnh hưởng đến hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty.  

Biện pháp: Thực hiện việc phân tích đánh giá một cách khách quan các điều kiện, 

yếu tố trước khi tham gia đấu thầu, chào giá các dự án xây lắp Ban Giám đốc Công ty, 

các phòng ban và đơn vị phải đánh giá chi tiết về tính khả thi và các rủi ro (về tài 

chính, quá trình thi công, hiệu quả lợi nhuận…) bảo đảm khi tham gia dự án mang lại 

hiệu quả kinh tế, hạn chế tình trạng Chủ đầu tư chiếm dụng vốn hoặc không huy động 

được nguồn vốn triển khai thực hiện dự án. 
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SƠ ĐỔ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC  

BAN KIỂM SOÁT   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

KHỐI PHÒNG BAN 

QUẢN LÝ 

- Phòng Kế hoạch - Kỹ 

thuật 

- Phòng Tài chính - Kế toán 

- Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

CÁC XÍ NGHIỆP 

- Xí nghiệp Xây lắp 37 

- Xí nghiệp Xây lắp 51 

- Xí nghiệp Xây lắp 60 

- Xí nghiệp Xây lắp 61 

CÁC CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC 

- Các chi nhánh Vinh, TP. 

HCM 

- Các đội, công trường trực 

thuộc. 
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 Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội trong nƣớc ổn định, thị trƣờng tài chính 

ngân hàng đƣợc duy trì và kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

tiếp cận, khai thác các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Thị 

trƣờng bất động sản có nhiều chuyển biến thuận lợi, nhu cầu xây dựng hạ tầng lớn 

là nền tảng giúp các doanh nghiệp xây dựng duy trì tăng trƣởng. 

 Tình hình tài chính của Công ty dần ổn định, vƣợt qua giai đoạn khó khăn; 

Công ty có định hƣớng phát triển rõ ràng và có những cải cách đổi mới về quản trị 

để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với mục tiêu “Chất lượng là thương 

hiệu – Tiến độ là danh dự - Hiệu quả là phát triển – An toàn là hạnh phúc” tập 

thể Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ và ngƣời lao động đoàn kết, quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đƣợc Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

 Ngoài các yếu tố trên, Công ty cũng nhận đƣợc sự hỗ trợ hiệu quả của Tổng 

công ty Thành An, sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn hàng, các Ngân hàng và đặc 

biệt là sự tin tƣởng các cổ đông. 

 

 Tăng trƣởng kinh tế, thƣợng mại toàn cầu thấp hơn; tình hình Biển Đông 

phức tạp, biến đổi khí hậu nhanh hơn dự đoán, thiên tai rét đậm, rét hại ở Miền 

Bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn chƣa từng có 

tại đồng bằng Sông Cửu Long… đã ảnh hƣởng nặng nề đến kinh tế xã hội nói 

chung và thị trƣờng xây dựng cơ bản nói riêng. 

 Ngoài ra do cắt giảm đầu tƣ công dẫn đến cạnh tranh trong đấu thầu gay gắt, 

giảm giá khi tham gia các dự án có nguồn vốn tƣ nhân dẫn đến ảnh hƣởng không 

nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

THUẬN LỢI 

 

 

KHÓ KHĂN 



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021 

 

13 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

 

Dự án Bệnh viện hữu nghị Việt Nam  Cu Ba – Đồng Hới, Công ty cổ phần Đầu 

tư và xây lắp Thành An 665 thi công xây dựng 

Năm 2021 ngành xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đầu tƣ công và 

đầu tƣ của các thành phần kinh tế xã hội giảm, thị trƣờng bất động sản trải qua 

những thời khắc khó khăn và nổi chìm trong nhiều cung bậc do ảnh hƣởng của 

dịch bệnh Covid-19 lên đã ảnh hƣởng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời sự 

khốc liệt của thị trƣờng thi công xây lắp và sản xuất cung ứng vật liệu, sự gia tăng 

giá cả đã ảnh hƣởng trực tiếp hiệu quả của doanh nghiệp. Mặc dù Hội đồng quản 

trị đã chỉ đạo tập trung, sát sao, Ban điều hành đã quyết liệt và năng động trong 

công tác tìm kiếm việc làm nhƣng năm 2021 Công ty đã không hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2021.  

Năm 2021 đƣợc Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đánh giá là một 

trong những năm khó khăn nhất của Công ty từ trƣớc đến nay. Trƣớc những khó 

khăn chung mang yếu tố chủ quan và khách quan, Công ty đã tìm những phƣơng 

án chủ trƣơng phù hợp, những bƣớc đi thích hợp trong từng giai đoạn, từng công 

trình thi công cụ thể và từng dự án đầu tƣ. Tích cực phát huy nội lực, duy trì sự 

thống nhất về tƣ tƣởng và hành động trong Công ty, động viên sức sáng tạo của 

ngƣời lao động và sự tham gia tích cực của hệ thống đoàn thể, kết hợp với kinh 
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nghiệm và truyền thống của các thế hệ cán bộ công nhân viên đi trƣớc và lớp cán 

bộ trẻ mới trƣởng thành để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công tác 

quản trị doanh nghiệp của Công ty không ngừng đƣợc củng cố và hoàn thiện. Cụ 

thể, tình hình hoạt động của Công ty đạt đƣợc năm 2021 so với kế hoạch đã đƣợc 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nhƣ sau: 

 

STT CHỈ TIÊU 
Kế hoạch năm 

2021 (triệu đồng) 

Thực hiện năm 

2021 (triệu đồng) 

1 Giá trị sản xuất 402.000 263.134 

2 Tổng doanh thu 345.883 213.610 

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 3.113 1.028,73 

4 Lợi nhuận sau thuế 2.490 768,59 

5 Tỷ lệ chia cổ tức 5,14% Không chia cổ tức 

Trong năm 2021 Công ty đã và đang trực tiếp thi công và quản lý thi công 

trên 17 công trình và hạng mục công trình với tổng giá trị là 166,357 tỷ đồng 

(trong đó: Chuyển tiếp từ năm 2020 sang 09 công trình, khởi công trong năm 2021 

là 08 công trình). Năm 2020, Công ty đã hoàn thành bàn giao 01 công trình; số 

công trình chuyển tiếp sang năm 2020 là 08 công trình với tổng giá trị là 95,03 tỷ 

đồng; ngoài ra hoạt động kinh doanh thƣơng mại trong năm đạt 96,49 tỷ đồng. 

Tổng kết năm 2021, Công ty chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 263,134 

tỷ đồng bằng 65,46% kế hoạch năm; giá trị doanh thu đạt 213,61 tỷ đồng bằng 

61,75% kế hoạch năm; lợi nhuận trƣớc thuế đạt 1.028,73 tỷ đồng bằng 33,05% kế 

hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 0,768 tỷ đồng bằng 0,03% kế hoạch năm; năm 

2021 Công ty không thực hiện chia cổ tức. 

Các công trình do Công ty thi công đều đảm bảo chất lƣợng về kỹ - mỹ 

thuật, đảm bảo đúng tiến độ ký kết với Chủ đầu tƣ. 
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NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Phạm Văn Thắng Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

2 Lê Văn Lƣơng Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty 

3 Tạ Đông Hà Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty 

4 Ngô Thế Vƣợng Phó Giám đốc Công ty 

5 Phạm Nam Giang Thành viên HĐQT 

6 Dƣơng Xuân Cƣờng Thành viên HĐQT 

7 Đinh Thị Hằng Kế toán trƣởng, Trƣởng phòng Tài chính 

1. Ông Lê Văn Lƣơng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty. 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học. 

Ông Lƣơng đƣợc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty, Bí thƣ Đảng 

ủy Công ty từ tháng 11/2015; đƣợc bầu vào Hội đồng quản trị  tháng 4/2019 giữ 

chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Lƣơng là ngƣời có nhiều hiểu biết và 

kinh nghiệm về công tác quản lý công tác Đảng và quản lý nội bộ Công ty. 

2. Ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng. 

Ông Thắng đƣợc bổ nhiệm lại giữ chức danh Giám đốc Công ty từ tháng 

02/2018, bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

từ tháng 4/2019. Với trên 30 năm công tác trong ngành xây dựng, ông Thắng là 

ngƣời có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng cơ bản. 

0
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5
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Kế hoạch Thực hiện 

Bảng theo dõi tỷ suất lợi nhuận trước thuế năm 2020-2021 
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3. Ông Tạ Đông Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty. 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng. 

Ông Hà giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty từ tháng 06/2021, thành viên 

Hội đồng quản trị từ tháng 4/2019 đến nay. Trƣớc khi là Phó Giám đốc Công ty, 

ông Hà từng là Đội trƣởng một đơn vị thành viên của Công ty. 

4. Ông Phạm Nam Giang – Thành viên Hội đồng quản trị. 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng. 

Ông Giang đã có nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xây dựng, trƣớc 

khi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty tháng 4/2021, ông Giang đã triển khai 

thi công nhiều công trình có yêu cầu về tiến độ và chất lƣợng, các công trình do 

ông Giang thi công đều đƣợc Chủ đầu tƣ đánh giá cao. 

5. Ông Dƣơng Xuân Cƣờng – Thành viên Hội đồng quản trị. 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng. 

Ông Cƣờng đã có nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xây dựng, trƣớc 

khi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty tháng 6/2020, ông Cƣờng là ngƣời có 

kinh nghiêm trong công tác quản lý xây dựng cơ bản, cá nhân đã thi công nhiều 

công trình có yêu cầu về tiến độ và chất lƣợng đƣợc Chủ đầu tƣ đánh giá cao. 

6. Ông Ngô Thế Vƣợng – Phó Giám đốc Công ty. 

Tháng 10/2019, ông Vƣợng đƣợc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm chức 

danh Phó Giám đốc Công ty. Ông Vƣợng đã có nhiều năm quản lý trong lĩnh vực 

xây dựng, các công trình do ông Vƣợng triển khai thi công đều đƣợc Chủ đầu tƣ 

đánh giá cao. Ngoài ra ông Vƣợng là một trong những thành viên tiên phong trong 

việc nghiên cứu, áp dụng những phƣơng pháp quản lý và ứng dụng thi công tiên 

tiến tại Công ty. 

7. Bà Đinh Thị Hằng – Kế toán trƣởng, Trƣởng phòng Tài chính Công ty. 

Tháng 4/2018, bà Hằng đƣợc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức 

danh Kế toán trƣởng kiêm Trƣởng phòng Tài chính Công ty. Bà Hằng là nhân tố có 

nhiều năm kinh nghiệm thực hiện quản lý công tác tài chính trong lĩnh vực xây dựng. 

THAY ĐỔI VỀ NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH 

Tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2021, ông Phạm Nam Giang đƣợc 

Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023. 

Thành viên Ban điều hành Công ty năm 2021 không có sự thay đổi về nhân sự. 
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CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

Trình độ Số lƣợng Tỷ lệ % 

Đại học và trên 

Đại học 

82 63,07 

Cao đẳng và 

Trung cấp 

12 9,23 

Công nhân kỹ 

thuật 

34 26,16 

Lao động phổ 

thông 

02 1,54 

Tổng cộng 130 100 
 

 

 

Giới tính Số lƣợng Tỷ lệ % 

Nam 104 80,00 

Nữ 26 20,00 

Tổng cộng 130 100 
 

 

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, PHÚC LỢI 

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tại Công ty đƣợc xây dựng trên cơ sở khoa học, 

đảm bảo tính minh bạch và công bằng nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, cam kết và cống 

hiến của CBCNV. Công ty đã xây dựng hệ thống ngạch bậc lƣơng đƣợc áp dụng 

trong toàn Công ty, đảm bảo cho ngƣời lao động mức thu nhập tƣơng xứng với 

năng lực và cạnh tranh so với thị trƣờng. Chính sách lƣơng khoán, thƣởng hoàn 

thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đƣợc áp dụng linh hoạt nhằm khuyến khích 

các CBCNV nỗ lực hoàn thành tốt công việc. Các khoản phụ cấp nhƣ: Phụ cấp 

trang phục, phụ cấp ăn ca bao gồm tiền và hiện vật, phụ cấp điện thoại… đƣợc 

cộng thêm vào thu nhập hàng tháng, đảm bảo quyền lợi giúp ngƣời lao động yên 

tâm làm việc. Đặc biệt, Công ty áp dụng chính sách khen thƣởng hàng năm nhƣ 

tháng lƣơng thứ 13, xếp hạng khen thƣởng cuối năm ABC, các dịp lễ tết; khen 

thƣởng đột xuất cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cá nhân có thành tích xuất 

sắc… Chính sách này đƣợc áp dụng công bằng và xứng đáng cho CBCNV, động 

viên kịp thời các cá nhân có cống hiến cho sự phát triển của Công ty. 

Đại học và trên 
Đại học 

Cao đẳng và 
Trung cấp 

Công nhân kỹ 
thuật 

Lao động phổ 
thông 

Nam

Nữ 
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Trong năm, Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động 

tham gia sản xuất kinh doanh tại Công ty. Phối hợp với Bảo hiểm xã Bộ quốc 

phòng và Bảo hiểm xã hội Quận Bắc Từ Liêm kịp thời cấp thẻ BHYT cho quân 

nhân và thân nhân quân nhân, ngƣời lao động làm việc tại Công ty. Giải quyết đầy 

đủ các chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản) và chế độ hƣu trí cho ngƣời lao động. 

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết chế độ hƣu trí và các chế 

độ liên quan BHXH, BHYT, BHTN cho ngƣời lao động đảm bảo theo quy định, 

không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vƣợt cấp. 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

1. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng. 

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tƣ và xây lắp Thành An 665. 

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

4. Mã chứng khoán: TA6. 

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

6. Ngày bắt đầu niêm yết và giao dịch trên sàn UPCom: 28/11/2017. 

7. Tổng số cổ phiếu: 3.000.000 cổ phiếu. 

8. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 

9. Tổng số cổ phiếu đang lƣu hành: 3.000.000 cổ phiếu. 

10.  Số cổ phiếu chuyển nhƣợng tự do: 3.000.000 cổ phiếu. 

11.  Số cổ phiếu chuyển nhƣợng bị hạn chế: 0 cổ phiếu. 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 01/4/2022 

STT Nội dung Số lượng cổ phần 
Tỷ lệ % so với 

vốn Điều lệ 

1 Cổ đông Nhà nước 1.580.100 52,67 

2 Cổ đông nội bộ 588.005 19,60 

 HĐQT, BKS, BGĐ, KTT 453.855 15,13 

 CBCNV 134.150 4,47 

3 Cổ phiếu quỹ 0 0 

4 Cổ đông khác 831.895 27,73 

 Cổ đông trong nƣớc 815.395 27,18 

 Tổ chức 33.825 1,13 

 Cá nhân 781.570 26,05 

 Cổ đông nƣớc ngoài 16.500 0,55 

 Tổng cộng 3.000.000 100,00 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO TỶ LỆ SỞ HỮU 

STT Nội dung Số lượng cổ phần 
Tỷ lệ % so với 

vốn Điều lệ 

1 Cổ đông sở hữu trên 5% 2.258.955 75,30 

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% 395.575 13,19 

3 Cổ đông sở hữu dƣới 1% 345.470 11,51 

 Tổng cộng 3.000.000 100,00 

Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của Chủ sở hữu: Không có. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

Các chứng khoán khác: Không có. 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là hoạt động xây lắp, vì  

vậy để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng, Công ty luôn ƣu tiên lựa chọn 

những phƣơng án thi công và sử dụng các thiết bị có giải pháp tốt nhất về bảo vệ 

môi trƣờng. Thiết bị trang bị cho dự án của Công ty đảm bảo tiết kiệm điện năng. 

Công ty ƣu tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng lƣợng nếu đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong những năm hoạt động, Công ty chƣa từng bị xử phạt 

do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trƣờng. Việc sử dụng năng 

lƣợng và nƣớc trực tiếp của Công ty chủ yếu tại Trụ sở Công ty. Công ty luôn đề ra 

và quản lý định mức tiêu hao hàng tháng đảm bảo việc tiêu hao năng lƣợng và nƣớc 

không vƣợt quá định mức tiêu hao đã đề ra. Trong tƣơng lai, để giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến môi trƣờng, Công ty có thể sẽ áp dụng nhiều hình thức quản lý và đề ra 

nhiều giải pháp nhƣ tiếp tục tiết kiệm và xây dựng định mức tiêu hao năng lƣợng và 

nƣớc đối với Trụ sở Công ty, áp dụng tối đa giải pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ đầu tƣ 

trang thiết bị, xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ về môi trƣờng…. 

Tại các dự án thi công, Công ty luôn triển khai các giải pháp bảo đảm việc 

sử dụng năng lƣợng và nƣớc hiệu quả, tiết kiệm nhất. Việc tái sử dụng nƣớc cũng 

đƣợc các đơn vị thi công ƣu tiên áp dụng nếu có thể. Ƣu tiên sử dụng vật liệu xây 

dựng không nung thay thế cho gạch đất sét nung truyền thống theo Quyết định số 

567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 

năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ và Thông tƣ số 09/2012/TT-BXD ngày 28 

tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng thông qua. 

Các chế độ chính sách đối với ngƣời lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an 

toàn cho ngƣời lao động luôn đƣợc Công ty chú trọng đặt lên hàng đầu; Công ty 

luôn đảm bảo đủ việc làm từ đó đảm bảo thu nhập cho ngƣời lao động. Ngoài ra 

Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho ngƣời lao động 

nhƣ giải quyết chế độ ngắn hạn ốm đau, thai sản, hƣu trí, khám sức khỏe định kỳ… 

Để xây dựng một môi trƣờng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, Công ty 

thƣờng xuyên tổ chức các Hội thi, Hội thao giao lƣu văn nghệ, thể thao chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nƣớc; thông qua các hoạt động ngƣời lao động trong toàn 

Công ty có dịp giao lƣu tăng cƣờng tính đoàn kết qua đó giáo dục truyền thống của 

Công ty để củng cố niềm tin và sự phát triển, xây dựng hình ảnh Công ty ổn định, 

phát triển. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty tổ chức định kỳ các lớp tập huấn về an 

toàn lao động, công tác tài chính, kế hoạch, lao động tiền lƣơng… để hỗ trợ ngƣời 

lao động hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. 
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Năm 2021, nhiều hiện tƣợng thời tiết cực đoan, bất thƣờng gây ra thiệt hại 

đau lòng trải rộng trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Qua tổng hợp của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, năm 2021 nƣớc ta đón 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 

có 03 cơn bão trực tiếp vào nƣớc ta gây thiệt hại nặng nề về ngƣời và tài sản. Để 

góp phần khắc phục một phần hậu quả do mƣa bão gây ra, trong năm Công ty đã 

vận động cán bộ, ngƣời lao động ủng hộ với tổng số tiền 45 triệu đồng. Ngoài ra, 

Công ty còn tổ chức ủng hộ ngày vì ngƣời nghèo, tổ chức các hoạt động thiết thực 

nhân 72 năm ngày thƣơng binh liệt sỹ (27/7/2021)… 

 

  
 

Tổ chức thắp hƣơng tại Đài tƣởng niệm liệt sỹ Phƣờng Xuân Đỉnh nhân dịp kỷ 

niệm ngày thƣơng binh liệt sỹ 

 

Tổ chức tặng quà các thiếu niên, nhi đồng Tết thiếu nhi 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính       

Chỉ tiêu  Năm 2020 Năm 2021 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 307.964.713.130 357.221.703.834 15,99 

Doanh thu thuần 434.158.961.724 213.610.765.067 (50,80) 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.218.496.904 133.719.621 (95,85) 

Lợi nhuận khác 715.352.651 895.007.659 25,11 

Lợi nhuận trƣớc thuế 3.933.849.555 1.028.727.280 (73,85) 

Lợi nhuận sau thuế 3.072.286.231 768.589.207 (74,98) 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 7,056% Không chia cổ tức  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu       

Chỉ tiêu  Năm 2020 Năm 2021 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,080  1,061  lần 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn     
 

+ Hệ số thanh toán nhanh 0,884  0,808  lần 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn       

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,873 0,899 lần 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 6,844 8,914 lần 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

+ Vòng quay hàng tồn kho 7,751 2,539 lần 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 

bình quân       

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,388 0,598   

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu thuần 
0,008 0,004 

  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu 
0,086 0,021 

  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản 
0,011 0,002 

  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/Doanh thu thuần 
0,008 0,001 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2021 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới 

tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm 

hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh 

thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Dịch bệnh Covid-19 lan 

nhanh và rộng rãi nên ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu 

hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của 

Việt Nam và các nước trong khu vực. 

Năm 2021, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-

19, nhưng nhờ có các biện pháp đối phó chủ động, sáng tạo ở các cấp, kinh tế vĩ 

mô và tài khóa ổn định nên kinh tế Việt Nam có sức chống chịu đáng kể nên đã 

khép lại năm 2021 với mức tăng trưởng kinh tế GDP đạt 2,58%. Thị trường tài 

chính được duy trì và kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, 

khai thác các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. 

Tuy nhiên do Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, tiếp thị 

việc làm trong các công trình nguồn ngân sách nên để có đủ việc làm cho người 

lao động Công ty phải chuyển hướng tiếp thị sang các nguồn vốn tư nhân với giá 

thầu cạnh tranh, giảm lợi nhuận… dẫn đến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

Năm 2021, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 

cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt như sau: 

 

STT CHỈ TIÊU 

Kế hoạch 

năm 2021 

(triệu đồng) 

Thực hiện năm 

2021 (triệu đồng) 

%Thực hiện 

so với kế 

hoạch 

1 Giá trị sản xuất 402.000 263.134 65,46 

2 Tổng doanh thu 345.883 213.610 61,76 

3 Lợi nhuận trước thuế 3.113 1.028,73 33,05 

4 
Lợi nhuận sau thuế 

2.490 768,59 
30,87 

 

5 Cổ tức 5,14% Không chia cổ tức  
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN  

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng tài sản Công ty đạt 357,221 tỷ đồng, tăng 

49,257 tỷ đồng (tương đương tăng 15,99%) so với năm 2020. Trong đó, các chỉ 

tiêu tài sản có biến động trong năm 2021 gồm: 

Nhóm các tài sản tăng: 

- Hàng tồn kho tăng 36,04 tỷ đồng (tương đương tăng 79,90%) do trong năm 

Công ty đẩy mạnh công tác thi công tại các dự án, tuy nhiên do chưa hoàn thiện 

thủ tục nghiệm thu với Chủ đầu tư nên giá trị hàng tồn kho tăng lên. 

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,67 tỷ (tương đương tăng 0,07%) so 

với năm 2020 là do tăng khoản phải thu của người bán ngắn hạn. 

- Tài sản ngắn hạn khác tăng 1,76 tỷ đồng (tương đương tăng 69,33%) do 

Công ty có một số hóa đơn đã kê khai thuế GTGT nhưng chưa khấu trừ. 

Nhóm các tài sản giảm: 

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 2,86 tỷ đồng (tương đương giảm 

19,88%) so với năm 2020 do Công ty chưa kịp hoàn thiện hồ sơ thanh toán thu hồi 

vốn từ Chủ đầu tư. 

- Tài sản dài hạn giảm 0,74 tỷ đồng (tương đương giảm 0,04%) so với năm 

2020 do trong năm Công ty giảm giá trị hao mòn lũy kế. 

 

CHỈ TIÊU Đơn vị tính 

 

Năm 2020 

 

Năm 2021 

 

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

 

% 

 

94,42 

 

95,39 

 

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 

 

% 

 

5,58 

 

4,61 

 

059% 

041% 

Tỷ trọng doanh thu năm 2021 

Hoạt động xây lắp 

Hoạt động kinh doanh thương mại 

Hoạt động khác 
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 

 Trong năm 2021, toàn bộ các khoản nợ của Công ty được thanh toán đúng 

hạn, cho đến nay Công ty không có nợ xấu, nợ quá hạn. Kết thúc năm tài chính, nợ 

phải trả của Công ty là 321,19 tỷ đồng tăng 52,08 tỷ đồng so với năm 2020. 

 Sự biến động về cơ cấu vốn được thể hiện như sau: 

 

CHỈ TIÊU Đơn vị tính 

 

Năm 2020 

 

Năm 2021 

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 87,38 89,91 

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 12,62 10,09 

 Sự biến động chỉ tiêu nợ ảnh hưởng đến chỉ tiêu thanh toán như sau: 

 

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

 

Năm 2020 

 

Năm 2021 

 

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn 

(lần) 
          1,080            1,061  

 

Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH-Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn (lần) 
         0,913            0,808  

 Hệ số thanh toán ngắn hạn lớn hơn 1, điều này cho thấy Công ty đảm bảo 

được khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong vòng 12 tháng tới. 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 Năm 2022 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, 

tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại 

nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển 

doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kinh tế Việt Nam có thể được hỗ trợ 

bởi các yếu tố quốc tế như hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất, do tác 

động của chiến tranh thương mại và triển vọng từ các hiệp định mới như CPTPP và 

các FTAs khác. 
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Năm 2022 Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty cam 

kết đoàn kết thống nhất, người lao động Công ty tin tưởng vào khả năng phát triển 

bền vững của Công ty “chung sức” phát huy các tiềm năng để xây dựng Doanh 

nghiệp ổn định phát triển với ngành nghề chủ đạo của Công ty trong nhiều năm 

tiếp theo là lĩnh vực xây dựng dân dụng. 

 Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Ban Giám đốc xây dựng kế 

hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau: 

 

STT CHỈ TIÊU 
Thực hiện năm 2021 

(triệu đồng) 

Kế hoạch năm 2022 

(triệu đồng) 

1 Giá trị sản xuất 263.134 402.000 

2 Tổng doanh thu 213.610 300.000 

3 Lợi nhuận trước thuế 1.028,73 1.500 

4 Lợi nhuận sau thuế 768,59 1.200 

5 Cổ tức Không chia cổ tức 2,56% 

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

Giải pháp kinh doanh: 

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm 

bắt thông tin phát triển và mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh. Tăng cường 

liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về 

kinh tế, quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây 

dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường. Mở rộng mối quan hệ, liên danh liên 

kết đầu tư bước đầu triển khai các dự án chủ động bằng hình thức liên kết với các 

đơn vị để từng bước nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý và 

thương hiệu của Công ty. 

Giải pháp tài chính: 

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư thi công cho các công trình có thuận lợi 

về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn thanh toán 

hoặc nghiệm thu bàn giao, nâng cao năng lực trong việc thực hiện hồ sơ thanh 

quyết toán của các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tốc 

độ thanh toán với Chủ đầu tư đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng 

quay luân chuyển vốn. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt 

động về tài chính. 

Giải pháp về con người: 
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Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính 

sách phù hợp khơi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị. Xây 

dựng, tuyển dụng đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng được nhu cầu về tiến độ, 

chất lượng cho những công trình trọng điểm của Công ty. 

GIẢI TRÌNH ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

1. Tại thời điểm 01/01/2021, số phải thu và phải trả của Công ty chưa đối 

chiếu xác nhận tương ứng là 98,7 tỷ đồng và 45,3 tỷ đồng; số liệu trên đã được 

Công ty THHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2020 

nên Công ty đã kết chuyển số liệu trên thành số dư đầu kỳ năm 2021. 

2.  Về các khoản thu và phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 tương 

ứng là 79,9 tỷ đồng và 112,4 tỷ đồng, Công ty giải trình như sau: 

          Số liệu trên là các khoản phải thu, phải trả của các Chủ đầu tư và đối tác của 

Công ty, Công ty đã thực hiện gửi thư xác nhận đến các đối tượng phải thu và phải 

trả của Công ty; tuy nhiên tại thời điểm Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC 

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty thì Công ty chưa xuất trình được các 

văn bản đối chiếu công nợ với các Chủ đầu tư và đối tác nên Công ty THHH Hãng 

kiểm toán AASC mới có ý kiến loại trừ tại báo cáo kiểm toán. Công ty cam kết số 

liệu công nợ phải thu, phải trả được ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 

ngày 31/12/2021 là đầy đủ và chính xác; Công ty sẽ tiếp tục đôn đốc thu hồi các 

thư xác nhận công nợ đã gửi đi để hoàn thiện hồ sơ báo cáo tài chính đúng quy 

định. 

 3. Giải trình ý kiến về các khoản tồn đọng còn dư: 

Theo đánh giá của Công ty THHH Hãng kiểm toán AASC các khoản tồn 

đọng còn dư tại thời điểm 01/01/2021 và 31/12/2021 lần lượt là 87,33 tỷ đồng và 

85,35 tỷ đồng phải tính dự phòng để tránh rủi ro của các công nợ không thu hồi 

được (công nợ trên 06 tháng chưa thu hồi được). Về nội dung này hiện nay Công 

ty đang trong quá trình thực hiện đánh giá ước tính khả năng thu hồi của từng 

khoản công nợ, xem xét các khoản công nợ có thực thu được không, nếu thực sự 

không thu hồi được, Công ty mới thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Đồng thời theo đánh giá của Công ty và thực tế thanh toán, các khoản công nợ trên 

Công ty có khả năng thu hồi được nên Công ty không thực hiện trích lập dự phòng 

nợ phải thu khó đòi. 
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

  

 

STT CHỈ TIÊU 

Kế hoạch 

năm 2021 

(triệu 

đồng) 

Thực hiện 

năm 2021 

(triệu 

đồng) 

%thực 

hiện so với 

kế hoạch 

năm 2021 

% thực 

hiện so 

với năm 

2020 

1 Giá trị sản xuất 402.000 263.134 65,46 52,95 

2 Tổng doanh thu 345.883 213.610 61,76 50,14 

3 Lợi nhuận trước thuế 3.113 1.028,73 33,05 24,59 

4 Lợi nhuận sau thuế 2.490 768,59 30,87 22,88 

5 Cổ tức 5,14% 
Không chia 

cổ tức 
  

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nội 

dung sau: 

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong 

việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời 

tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn 

định cho người lao động. 

- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, 

Nghị quyết của HĐQT. 

- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ 

thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, 

bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; Từng thành viên 

luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những 

khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty. 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI 

Trong quá trình hoạt động Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc vẫn 

còn tồn tại một số những hạn chế sau: 

  - Tăng cường chỉ đạo công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ 

đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tránh tình trạng đọng vốn từ các dự án. 
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  - Công tác quản lý điều hành đôi lúc chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý 

trong các trường hợp sai phạm trong sản xuất, quản lý thiết bị, tài chính... 

  - Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những 

vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ 

thuật và tài chính. 

  - Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm dẫn đến hiệu quả 

kinh tế còn hạn chế, công nợ phải thu còn lớn ... làm cho vòng quay của vốn đạt 

thấp, chi phí vốn cao dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

Năm 2021 là năm tình hình kinh tế đất nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid – 19 dẫn đến hoạt động các doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty 

nói riêng bị chi phối về hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh mẽ, nhiều công trình 

bị giãn, dừng hoặc khó khăn trong công tác vận chuyển nguyên vật liệu, thuê nhân 

công, hạn chế di chuyển giữa các vùng miền... 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2021, 

cũng như dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng phát 

triển các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động và 

chương trình công tác năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau: 

- Tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo thực hiện hoàn 

thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 mà Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

- Tích cực chủ động trong triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 

2022. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, có giải pháp đồng bộ, hợp lý để phát huy năng 

lực tìm việc làm của các đơn vị. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tăng cường 

công tác kiểm tra, đôn đốc, quản lý chất lượng - kỹ thuật và an toàn lao động tại 

các công trường nhất là các công trình xa, công trình trọng điểm 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động 

của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị; 

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội 

bộ được thực thi trong toàn Công ty. 

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh 

nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp 

thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý; 

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút 

người lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các cấp và 

tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty . 

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD. 
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