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THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng HUD1, tôi xin gửi tới Quý cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng lời chào trân trọng 
nhất cũng như lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Năm 2011, là một năm đầy những khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp nói 
chung và Công ty HUD1 nói riêng. Đặc biệt là tình hình tài chính trong nước, để kiềm 
chế lạm phát và ổn định nền kinh tế, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục áp 
dụng chính sách hạn chế tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; 
đồng thời lãi suất tiền vay vẫn ở mức cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản 
xuất kinh doanh của Công ty cũng như kế hoạch giải ngân vốn xây lắp, vốn đầu tư vào 
các dự án mà Công ty đang thực hiện. Một số công trình có nguồn vốn ngân sách cấp 
bị cắt giảm vốn, một số công trình thời gian thi công dài, trượt giá nhưng chậm được 
chủ đầu tư phê duyệt đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác sản xuất kinh doanh đặc 
biệt là hoạt động xây lắp của Công ty. 

Năm 2011, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, 
chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tinh thần đoàn 
kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể CBCNV nên Công ty đã hoàn thành vượt 
mức, toàn diện các chỉ tiêu SXKD, kết quả cụ thể như sau: 

 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.386 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch; 
doanh thu đạt 1.023 tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 
69,85 tỷ đồng, bằng 194% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 52,7 tỷ đồng; nộp 
ngân sách nhà nước 34,6 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 180 tỷ đồng. Trong năm 
2011, Công ty cũng đã thực hiện đăng ký niêm yết thành công cổ phiếu Công 
ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 3/11/2011 
cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch với mã chứng khoán HU1. 

 Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án nhà ở 
thấp tầng LK36, 39, 40, 42 và BT15, Khu đô thị mới Vân Canh (Hà Nội); Dự án 
nhà ở thấp tầng LK2, LK3, LK4 Khu đô thị mới Đông Sơn (Thanh Hoá); Dự án 
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nhà ở thấp tầng phía Đông đường Xuân Diệu (Hà Tĩnh). Công ty đã triển khai 
kinh doanh đạt trên 92% sản phẩm, thu hồi vốn đạt 93,4% giá trị kinh doanh, 
mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty 117 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ kinh doanh 
bán nhà.  

 

Xác định giai đoạn (2012-2016) nền kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn thách 
thức, lạm phát còn cao, kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, thị trường đầu tư, xây lắp vẫn 
cạnh tranh gay gắt, định hướng phát triển của Công ty được đề ra như sau: 

 Tiếp tục huy động nguồn lực, phát triển sản xuất kinh doanh trên hai lĩnh vực là 
xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. 

 Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh. Duy trì mức tăng trưởng hợp lý, linh hoạt. 

 Lành mạnh hoá và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo cơ cấu tài chính hợp 
lý cho sự phát triển bền vững của Công ty; thực hiện quản lý tài chính minh 
bạch, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. 

 Nâng cao năng lực quản trị Công ty, trên cơ sở nâng cao năng lực bộ máy quản 
lý, điều hành; hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ; cải tiến mô hình quản lý 
đảm bảo nguyên tắc minh bạch, hiệu quả xuyên suốt toàn hệ thống. 

 Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất theo phương thức chuyên môn hóa, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tạo nhiều việc làm, bảo đảm thu nhập của 
người lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên 
và gia tăng lợi ích của cổ đông.  
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 Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, chuyên môn phù hợp với quá trình 
tái cơ cấu và phát triển Công ty trong giai đoạn (2012-2016); 

 Một số mục tiêu cụ thể: 

- Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng giá trị sản lượng, giá trị doanh thu bình quân mỗi 
năm đạt từ 5 % trở lên;  

- Vốn đầu tư đến 2015 đạt trên 50% tổng giá trị sản xuất kinh doanh; 
- Tăng vốn chủ sở hữu đến 2016 đạt 300 tỷ đồng;   
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.   

Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty sẽ nghiên cứu và mở rộng những định 
hướng kinh doanh mới có hiệu quả, thực hiện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp 
công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến 
lược về nhân sự và đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp. 

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với những kế hoạch và chiến lược đã được tính toán cẩn 
trọng hướng tới sự phát triển bền vững, HUD1 sẽ tiếp tục gặt hái được những thành 
công to lớn hơn nữa. 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến tất cả khách 
hàng và đối tác đã đồng hành, ủng hộ và cộng tác với HUD1 trong thời gian qua; cảm 
ơn các đồng nghiệp đã chung tay gánh vác tạo nên thành công của HUD1 ngày hôm 
nay và  cảm ơn các Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. 

Trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2012  

T/M.Hội đồng Quản trị    

  Chủ tịch  

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Dân   
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TỔNG QUAN 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (Công ty), đơn vị thành viên của Tập đoàn Phát 
triển Nhà và Đô thị, tiền thân là Xí nghiệp xây dựng số 1 được thành lập ngày 14/8/1990 
trực thuộc Công ty Phát triển nhà và Đô thị. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, 
HUD1 đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Tập đoàn phát triển nhà 
và đô thị (HUD) trong lĩnh vực thi công xây lắp và bất động sản. Hàng loạt các công trình 
xây dựng, các dự án bất động sản đang được HUD1 triển khai tiếp nối nhau tại Thành phố 
Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước. Những dự án, công trình của HUD1 triển khai đã 
và đang thu hút được sự quan tâm, chú ý của khách hàng và các chủ đầu tư.  

Tầm nhìn 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 phấn đấu trở thành một Tổng Công ty hàng đầu 
Việt Nam, lấy hoạt động xây dựng, đầu tư – kinh doanh bất động sản làm trọng tâm chiến 
lược với mong muốn tạo nền tảng thương hiệu mang tầm vóc quốc gia. 
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Sứ mệnh 

 Đối với cổ đông: Đảm bảo và luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền 
vững cho cổ đông. 

 Đối với Công ty mẹ: Thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển nhà và mục tiêu 
định hướng của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị. 

 Đối với Thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ xây dựng và bất động sản 
với chất lượng quốc tế  nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và thị 
hiếu thị trường. 

 Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng đông, 
sáng tạo; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả 
các nhân viên. 

 Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực 
vào các hoạt động hướng về cộng đồng và xã hội, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm công dân đối với đất nước. 

Giá trị cốt lõi 

 Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm; 

 Coi trọng chất lượng; 

 Đề cao tính tốc độ, hiệu quả trong công việc; 

 Tôn trọng năng lực sáng tạo; 

 Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng; 

 Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và coi trọng sự công bằng; 

 Thượng tôn pháp luật và kỷ luật; 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh 
Việt Nam; 

 Lợi thế là Công ty con của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị. 
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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Những sự kiện quan trọng 

Thành lập 

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 tiền thân là Xí nghiệp xây dựng số 1, được 
thành lập ngày 14/8/1990 trực thuộc Công ty Phát triển nhà và đô thị. Sau 10 năm phát 
triển, ngày 19/6/2000, Bộ Xây dựng ra quyết định thành lập Công ty Xây lắp và phát triển 
nhà số 1, trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. 

Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần  

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước, ngày 03/12/2003, Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng đã ra quyết định số1636/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Xây lắp và phát triển 
nhà số 1 thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thành Công ty cổ phần. Kể từ 
ngày 2/1/2004, Công ty đã chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới Công ty cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng HUD1. 

Niêm yết 

Từ ngày 03/11/2011, cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã được chính thức 
giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HU1. 

Quá trình tăng vốn 

Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng 

 

Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng 

Tăng vốn điều lệ lên 24,9 tỷ đồng 
 

 

Chuyển sang hoạt động dưới 
hình thức Công ty cổ phần với 
vốn điều lệ là 15 tỷ đồng 

  

 
Quá trình phát triển 

Ngành nghề kinh doanh 

 Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp; 

11/2010

 

12/2008

04/2007

 

01/2004

0 25 50 75 100
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 Thi công xây lắp các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ 
lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến áp thế điện, công trình kỹ 
thuật hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp, thi công lắp đặt thiết bị kỹ 
thuật công trình, hệ thống cứu hoả, trang trí nội thất các công trình xây dựng; 

 Tư vấn, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thuỷ lợi;  

 Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng và công 
nghệ xây dựng;  

 Thi công lắp đặt hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, điện lạnh;  

 Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công 
nghiệp. 

Tình hình hoạt động 

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, cùng với sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn Phát triển 
nhà và đô thị, với hàng trăm các dự án lớn nhỏ trải dài từ Bắc vào Nam, HUD1 là đơn vị chủ 
lực đã và đang tham gia thi công các công trình, các hạng mục công trình từ cơ sở hạ tầng 
đến các chung cư cao tầng có giá trị lớn do Tập đoàn HUD làm chủ đầu tư. Bắt đầu từ các 
khối nhà chung cư đầu tiên của Tổng HUD, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây 
lắp, HUD1 đã đầu tư máy móc thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao 
năng lực thi công xây lắp để thi công các công trình có yêu cầu về kỹ mỹ thuật cao, các công 
trình có vốn đầu tư nước ngoài. 

Để khẳng định được thương hiệu trên thị trường xây dựng, không chỉ thi công các dự án của 
Tập đoàn, HUD1 còn vươn xa ra thị trường bên ngoài để thắng thầu các dự án có giá trị lớn 
lên tới hàng trăm tỷ đồng như gói thầu HPSANP C1B - Hải Phòng (202 tỷ đồng), gói thầu NT-
1.1 Nha Trang (100 tỷ đồng), gói thầu TH3 TP.Hồ Chí Minh (115 tỷ đồng), Dự án Khu dân cư 
Vĩnh Lộc B - TP.HCM (600 tỷ đồng), Dự án thoát nước Nha Trang gói 1.5A (246 tỷ). Các 
công trình, dự án được Công ty tìm kiếm đã chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong sản lượng 
của Công ty. Năm qua, Công ty đã thi công nhiều hạng mục công trình xây dựng với giá trị 
sản lượng trên 813 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp trong các dự án của Tập đoàn là 197 tỷ 
đồng chiếm 24%, giá trị xây lắp các công trình bên ngoài là 616 tỷ đồng chiếm 76%. 

Tất cả các Công trình do Công ty thi công đều được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đồng thời luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao 
động được Chủ đầu tư đánh giá cao. Nhiều công trình đã được Bộ Xây Dựng và Công đoàn 
ngành tặng huy chương vàng về chất lượng. 

Trong những năm gần đây, trước tình hình biến động phức tạp của nền kinh tế, các doanh 
nghiệp trong ngành xây dựng gặp không ít khó khăn. Đứng trước tình hình mới, lãnh đạo 
Công ty đã định hướng phát triển Công ty theo hướng từng bước chuyển dịch từ lĩnh vực xây 
lắp sang lĩnh vực đầu tư thực hiện các dự án kinh doanh nhà có quy mô vừa và nhỏ.  
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Năm qua, Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Dự án nhà ở thấp 
tầng LK36, 39, 40, 42 và BT15, Khu đô thị mới Vân Canh (Hà Nội); Dự án nhà ở thấp tầng 
LK2, LK3, LK4 Khu đô thị mới Đông Sơn (Thanh Hoá); Dự án nhà ở thấp tầng phía Đông 
đường Xuân Diệu (Hà Tĩnh). Công ty đã triển khai kinh doanh đạt trên 92% sản phẩm, thu 
hồi vốn đạt 93,4% giá trị kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty 117 tỷ đồng lợi 
nhuận gộp từ kinh doanh bán nhà. 

Định hướng phát triển 

Định hướng tổng quát của Công ty 

 Phát triển sản xuất kinh doanh trên hai lĩnh vực là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất 
động sản. 

 Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh. Duy trì mức tăng trưởng hợp lý, linh hoạt. 

 Lành mạnh hoá và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo cơ cấu tài chính hợp lý cho 
sự phát triển bền vững của Công ty; thực hiện quản lý tài chính minh bạch, bảo toàn 
và phát triển vốn doanh nghiệp. 

 Nâng cao năng lực quản trị Công ty, trên cơ sở nâng cao năng lực bộ máy quản lý, 
điều hành; hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ; cải tiến mô hình quản lý đảm bảo 
nguyên tắc minh bạch, hiệu quả xuyên suốt toàn hệ thống. 

 Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất theo phương thức chuyên môn hóa, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh; tạo nhiều việc làm, bảo đảm thu nhập của người lao động, 
cải thiện đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên và gia tăng lợi ích của 
cổ đông.  
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 Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, chuyên môn phù hợp với quá trình tái cơ 
cấu và phát triển Công ty trong giai đoạn (2012-2017). 

Các mục tiêu, giải pháp  

 Từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh theo hướng tăng dần tỷ trọng đầu 
tư trên tổng giá trị sản suất kinh doanh. Cân đối, bổ sung nguồn lực đẩy mạnh triển 
khai đầu tư các dự án phát triển nhà, khu đô thị vừa và nhỏ trên cơ sở quy hoạch đồng 
bộ hiện đại đáp ứng mục tiêu phát triển nhà ở của Tập đoàn, địa phương góp phần tạo 
nhiều việc làm, tăng tích luỹ, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các 
Công ty con thành viên. 

 Đổi mới mô hình tổ chức, quản lý hoạt động xây lắp; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, nâng cao năng xuất lao động, rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất thi công xây lắp.  

 Sắp xếp bộ máy quản lý hoàn chỉnh, đồng bộ, tinh gọn; đào tạo, phát triển đội ngũ 
cán bộ có năng lực quản lý, điều hành, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng mục tiêu 
mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.  

  Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm 
tăng thêm năng lực của Công ty, tạo điều kiện để Công ty mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tiếp cận nền công nghiệp xây dựng hiện đại và tiến tới có thể tham gia 
thực hiện đầu tư các dự án có quy mô vừa và lớn. 

 

Các sự kiện nổi bật năm 2011 

 
Khởi công Dự án Khu dân cư 
đô thị tại Khu đô thị Bắc 
thành phố Hà Tĩnh – dự án 
có quy mô 9,1ha và HUD1 
được Tập đoàn HUD ủy 
quyền quản lý dự án. 

Cổ phiếu của CTCP Đầu tư 
và Xây dựng HUD1 đã được 
Sở giao dịch chứng khoán 
TP.Hồ Chí Minh chấp thuận 
chính thức giao dịch trên sàn 
HoSE với mã cổ phiếu HU1. 

02/10 

03/11
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm  

Năm 2011, tuy có nhiều khó khăn nhưng toàn Công ty đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các 
chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, sản lượng 1.386 tỷ tăng 36,5% so với năm 2010; doanh thu hợp 
nhất đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2010; Lợi nhuận trước thuế 72 tỷ tăng 309% 
so với năm 2010; nộp ngân sách Nhà nước 34,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân người trên 
tháng là 7,5 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 72%. 

Tổng tài sản hợp nhất cuối năm 2011 đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm trước. 
Năng lực tài chính của Công ty cũng được tăng lên đáng kể nhờ lợi nhuận sau thuế của Công 
ty tăng 356% so với năm 2011 góp phần nâng vốn chủ sở hữu của Công ty lên 180,2 tỷ 
đồng. Song song với vốn chủ sở hữu, Công ty cũng đã huy động và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội và Ngân hàng TMCP Đại Tín – 
Chi nhánh Hà Nội vào các dự án mới như: Dự án Khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà 
Nội; Dự án Khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hoá, Dự án Khu nhà ở phía Đông đường Xuân Diệu, 
Hà Tĩnh… Hiện nay, Công ty đang triển khai thủ tục đầu tư Dự án khu nhà ở thấp tầng Tây 
nam Linh Đàm với tổng mức đầu tư dự kiến 332 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở 
hỗn hợp tại 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng. 

Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

Chỉ tiêu Kết quả Tăng so với kế 
hoạch 

Tăng so với năm 
2010 

Sản lượng 1.386 tỷ đồng 15% 36,5%

Doanh thu 1.150 tỷ đồng 4,1% 62%

Lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng 62% 309%

Cổ tức dự kiến 20% 11,1% 11,1%

Những thay đổi chủ yếu trong năm  

Những khoản đầu tư lớn 

Công ty đang tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án của Tổng Công ty như dự án Chánh Mỹ 
(Bình Dương) với quy mô 1,28 ha, tổng mức đầu tư là 92,5 tỷ; Dự án Đông Sơn (Thanh Hóa) 
giai đoạn 2 với quy mô 1,2 ha, tổng mức đầu tư là 80 tỷ; Khu nhà ở hỗn hợp tại 176 Định 
Công, Hoàng Mai, Hà Nội có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án Liên Bão 
(Bắc Ninh) với tổng mức đầu tư là 600 tỷ đồng; Dự án TT4 Tây nam Linh Đàm (Hà Nội) với 
tổng mức đầu tư là 332 tỷ đồng.  
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Các dự án của Tập đoàn ủy quyền thực hiện như: Khu dân cư đô thị 9,1 ha (Hà Tĩnh) đã 
hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư, đang triển khai huy động vốn để thi công hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật; Khu dân cư và dịch vụ Nà Cạn (Cao Bằng) đã hoàn thành Phương 
án bồi thường giải phóng mặt bằng, đang trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tiền sử 
dụng đất. 

Thay đổi chiến lược kinh doanh 

Công ty tiếp tục chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng cân bằng giữa doanh thu giữa 
hoạt động đầu tư và xây lắp - giảm dần tỷ trọng doanh thu xây lắp và tăng tỷ trọng doanh 
thu đầu tư. Điều này giúp Công ty có nhưng chuyển biến tích cực về hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, lợi nhuận thu được trong những năm tiếp theo. 

 
Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  

Năm 2012, kinh tế trên đà phục hồi nhưng cầu tiêu dùng vẫn còn yếu do thu nhập tăng 
chậm. Thị trường bất động sản và xây dựng vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Ngân hàng thắt 
chặt tín dụng đối với lĩnh vực Bất động sản, lãi suất tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức khá 
cao cũng có ảnh hưởng đáng kể đến đầu tư và kinh doanh bất động sản. 

Với tình hình đặc điểm trên, Hội đồng quản trị đã xây dựng định hướng, kế hoạch nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh năm 2012 cụ thể như sau: 

 Sản lượng   :1.000 tỷ đồng 

 Doanh Thu   :670 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trước thuế  :30 tỷ đồng 

 Nộp ngân sách Nhà nước :20 tỷ đồng 

 Thu nhập bình quân  :7,5 triệu đồng/người/tháng 

 Cổ tức    :16%/năm 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Báo cáo tình hình tài chính 

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu Đơn vị NĂM 2010 NĂM 2011 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

TSLĐ / Nợ ngắn hạn 
Lần 1,28 1,17 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

(TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 
Lần 0,41 0,39 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản Lần 0,83 0,83  

+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 5,68 5,39  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân 
Lần 1,09 1,52 

+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản Lần 0,75 0,98 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 + Hsố lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,3 4,7 

 + Hsố lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 11,9 30,0 
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Chỉ tiêu Đơn vị NĂM 2010 NĂM 2011 

 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 1,7 4,6 

+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 2,5 6,2 

 

Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh 

Các hệ số trên đều đạt mức từ trung bình trở lên trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất 
động sản. 

Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên 
nhân dẫn đến biến động 

Trong năm qua các hệ số của Công ty đều được duy trì ổn định, không có sự đột biến lớn. 

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 

Giá trị sổ sách = 

Vốn chủ sở hữu thuộc quyền của cổ đông 

Tổng số cổ phần đã phát hành 

Giá trị sổ sách tại thời 
điểm 31/12/2011 

= 

180.274.535.910 

= 18.027 đồng/CP 

10.000.000 

Những thay đổi về vốn cổ đông 

Trong năm 2011, Công ty không thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ. 

Tổng số cổ phiếu theo từng loại  

Cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phần – 100% tổng số cổ phần đang lưu hành 

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại 

Không có  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại 

Cổ phiếu phổ thông: 10.000.000 cổ phần – 100% tổng số cổ phần đang lưu hành 
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Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại  

Không có 

Cổ tức 

Lợi nhuận để chia cổ tức 2011 là: 20 tỷ đồng. 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị: VNĐ 

  Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011

1 Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

729.246.257.152 1.150.653.241.691

2 Các khoản giảm trừ doanh thu - -

3 Doanh thu thuần bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

729.246.257.152 1.150.653.241.691

4 Giá vốn hàng bán 683.878.630.579 1.018.996.888.311

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

45.367.626.573 131.656.353.380

6 Doanh thu hoạt động tài chính 14.920.005.032 5.803.528.112

7 Chi phí tài chính 16.638.425.138 19.994.250.882

 Trong đó: Chi phí lãi vay - 19.501.991.860

8 Chi phí bán hàng - -

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25.331.664.860 45.757.378.605

10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

18.317.541.607 71.708.252.005

11 Thu nhập khác 5.757.700.632 1.706.627.001

12 Chi phí khác 1.393.741.253 1.288.426.409
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  Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011

13 Lợi nhuận khác 4.363.959.379 418.200.592

14 Lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết (65.505.218) (110.418.784)

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

22.615.995.768 72.016.033.813

16 Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hiện hành 

5.693.472.496 17.844.113.146

17 Chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại 

23.927.224 32.669.555

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

16.898.596.048 54.139.251.112

19 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 
thiểu số  

2.051.285.259 1.037.836.857

20 Lợi nhuận sau thuế của cổ 
đông của Công ty mẹ 

14.847.310.789 53.101.414.255

 

Năm qua Công ty đã tổ chức triển khai thi công nhiều công trình có qui mô lớn và yêu cầu kỹ 
thuật cao gồm các công trình chung cư cao tầng, nhà biệt thự, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 
các dự án của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị ty như: dự án Khu đô thị mới Việt Hưng, 
Vân Canh (Hà Nội), Đông Sơn (Thanh Hoá), Chánh Mỹ (Bình Dương) và các công trình do 
Công ty đấu thầu bên ngoài như Dự án thoát nước thải Nha Trang gói thầu 1,5A; Công trình 
cục công nghệ thông tin; Công trình Trụ sở BIDV Hà Nội; Công trình chung cư CT19A Việt 
Hưng gói thầu số 4 và gói thầu số 5; Công trình trạm thu phí đường cao tốc TP HCM; Công 
trình kho dự trữ Bến Cát, Bình Dương; Công trình khu du lịch sinh thái Mũi Né… 

Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư theo định hướng phát triển kinh doanh đa 
ngành nghề trong đó tập trung vào hai trụ cột là xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Trong lĩnh vực đầu tư, năm 2011 Công ty tiếp tục đẩy manh hoạt động đầu tư dự án phát 
triển nhà tại Thành phố Hà Tĩnh, đây là dự án đầu tiên mà Công ty HUD1 làm Chủ đầu tư 
thực sự đã tạo đà phát triển cho Công ty trong lĩnh vực đầu tư dự án trong những năm tiếp 
theo. 

Năm qua, Công ty đã đưa vào kinh doanh và khai thác hiệu quả dự án khu đô thị Vân Canh 
(Hà Nội), Đông Sơn (Thanh Hóa). Từ việc khai thác hiệu quả các dự án, năm 2011 Công ty 
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đã hoàn thành suất xắc kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra với lợi nhuận 
trước thuế đạt trên 72 tỷ đồng. 

Về đầu tư thiết bị, công cụ, năm 2011, Công ty đã đầu tư giáo, cốp pha và các công cụ thi 
công khác với tổng trị giá hơn 8,3 tỷ đồng đáp ứng kịp thời phục hoạt động thi công xây lắp. 

 

Những tiến bộ Công ty đã đạt được   

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính các đơn vị trực thuộc được thực hiện thường 
xuyên giữa phòng Tài chính kế toán với đơn vị xây lắp nhằm đảo bảo quyền lợi cho Công ty 
và đơn vị thi công, đồng thời giảm thiểu rủi ro về tài chính, nâng cao hiệu quả và tăng tích 
lũy cho đơn vị. 

Công tác báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm thực hiện đúng thời gian quy định 
cũng như tính trung thực khách quan của số liệu kế toán thông qua các đoàn kiểm tra như 
Ban kiểm soát, Thanh tra thuế, Công ty kiểm toán CPA VIETNAM, Công ty kiểm toán 
Deloitte, các đơn vị kiểm tra đều nhận xét, đánh giá HUD1 là đơn vị thực hiện tốt các chế độ 
báo cáo, hệ thống sổ sách chứng từ, số liệu rõ ràng đầy đủ, thực hiện tốt nghĩa vụ Nhà 
nước, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, 
công tác trích lập các quỹ  thuộc nguồn vốn được thực hiện theo quy định của Bộ tài chính 
và chuẩn mực kế toán hiện hành. Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện đúng các thủ tục của 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành. 

Công tác kế hoạch đã được thực hiện linh hoạt và chủ động. Kế hoạch hàng tháng, quý, năm 
đã được rà soát, điều chỉnh sát với tình hình thực tế và năng lực thực hiện của Công ty; chú 
trọng xây dựng kế hoạch dự phòng để chủ động trong công tác kké hoạch. Công tác kiểm 
soát các hợp đồng kinh tế được thực hiện đúng pháp luật và Hệ thống quy định quản lý chất 
lượng nội bộ của Công ty nên đã hạn chế được những rủi ro trong hoạt động kinh tế. 

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, định kỳ rà soát, điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình 
hình thực tế của đơn vị đồng thời làm cơ sở thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo 
nguồn nhân lực cho Công ty. 

Công tác quản lý tiền lương và chi phí nhân công tại các đơn vị đã được tăng cường. Phòng 
Tổ chức hành chính đã chủ động kiểm soát chi phí nhân công của các đơn vị trên cơ sở khối 
lượng thanh, quyết toán từng hạng mục công trình. Việc chi trả lương cho CBCNV Công ty 
được gắn liền với năng lực và hiệu quả công việc thông qua việc xây dựng và áp dụng quy 
chế tiền lương của Công ty. 
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Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 

Công tác đầu tư 

 Tiếp tục huy động nguồn lực triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở 
thấp tầng TT4, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Tập trung đẩy mạnh triển khai 
đầu tư và kinh doanh các dự án thành phần trong các khu đô thị mới của Tập đoàn 
chuyển giao; kết hợp tốt phương thức đầu tư và kinh doanh để huy động nguồn vốn 
phục vụ đầu tư dự án.   

 Tích cực triển khai hai dự án uỷ quyền của Tập đoàn (Dự án Khu dân cư đô thị 9,1 ha, 
thành phố Hà Tĩnh; Dự án Khu dân cư, dịch vụ Nà Cạn, thị xã Cao Bằng) đến giai đoạn 
hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để Công ty tham gia đầu tư thứ 
phát trong năm 2012. Tiếp tục bám sát triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án 
LK01 Đông Sơn (Thanh Hóa); Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng 176 Định Công (Hà Nội); 
Khu đô thị Liên Bão, Bắc ninh để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2013 và các năm tiếp 
theo. 

Công tác thi công xây lắp 

 Đẩy mạnh thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2011; tích cực phối hợp với các 
bên liên quan, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thanh quyết toán, khơi thông nguồn 
vốn, đảm bảo thu hồi vốn và cấp vốn kịp thời cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai các 
công trình xây dựng chuyển tiếp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch sản lượng năm 2012. 

 Bố trí nguồn lực, chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc 
gói thầu NT-1.5A tại Nha Trang, công trình Tòa nhà HUDTOWER tại 2.4 Lê Văn Lương, 
Hà nội đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.  

 Nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường tham gia đấu thầu thi công các công trình 
xây lắp có nguồn vốn rõ ràng góp phần bảo đảm việc làm, tăng doanh thu, tích lũy và 
mở rộng thị trường xây lắp. 

Công tác thu hồi vốn, huy động vốn và hoạt động tài chính   

 Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi vốn xây lắp và đầu tư đảm bảo 
nguồn vốn để triển khai các công trình, dự án trong năm 2012. Tích cực, chủ động 
tháo gỡ vướng mắc với các chủ đầu tư trong công tác thanh, quyết toán khối lượng 
xây lắp hoàn thành; tiếp tục kinh doanh và đẩy mạnh công tác thu hồi vốn từ kinh 
doanh nhà tại dự án Vân Canh (Hà Nội), Đông Sơn (Thanh Hóa); có biện pháp quyết 
liệt thu hồi dứt điểm vốn tồn đọng.  

 Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, huy động vốn chi tiết từng cho từng hạng mục công 
trình; theo dõi chặt chẽ các dòng tiền, chủ động cân đối, điều tiết nguồn vốn đảm bảo 
kế hoạch trả nợ và đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.  
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 Kiểm soát hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng, xác định chi phí lãi vay trong giá 
thành trên doanh thu xây lắp, đặc biệt đối với các hợp đồng xây lắp chưa thu xếp được 
nguồn vốn để cảnh báo rủi ro. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, bảo toàn 
vốn và sinh lợi vốn góp của cổ đông.   

Công tác quản trị doanh nghiệp 

  Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản lý, điều hành trên cơ sở 
hoàn thiện phân định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; xây 
dựng, bổ sung, ban hành đồng bộ hệ thống quy chế quản lý nội bộ; cải tiến các thủ 
tục, quy trình đảm bảo vận hành, quản lý hoạt động SXKD minh bạch, tiết kiệm và 
hiệu quả.  

  Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, phương thức quản lý chi phí giá thành xây dựng; 
tổng kết, rút kinh nghiệm và cải tiến phương thức khoán thi công xây lắp, đảm bảo 
kiểm soát hạch toán chi phí phù hợp với định mức đơn giá xây dựng cơ bản và thực tế 
sản xuât. 

 Xác định đơn giá tiền lương, định mức dự toán chi phí quản lý của khối phòng, ban 
Công ty, các đơn vị sản xuất, các Đội xây dựng phù hợp với đơn giá Xây dựng cơ bản; 
quản lý tiền lương, chi phí quản lý của từng bộ phận theo kết quả doanh thu thực tế 
nhằm kiểm soát tốt công tác chi trả tiền lương gắn liền với năng suất lao động và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh.  

 Đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành có năng lực, trình độ chuyên 
môn đáp ứng mục tiêu phát triển trước mắt và dài hạn của Công ty. Triển khai thực 
hiện công tác đánh giá cán bộ phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán 
bộ hàng năm; cải tiến quy chế tiền lương theo vị trí, hiệu quả công việc của cán bộ 
đảm bảo công bằng để phát huy năng lực và thu hút người lao động giỏi gắn bó với 
Công ty.  

 Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; phát huy vai trò quản lý và giám sát của 
HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh; củng cố vai trò, trách nhiệm của Người 
đại diện phần vốn, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
Công ty con để có biện pháp hỗ trợ Công ty con tháo gỡ khó khăn, đảm bảo ổn định 
việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên và lợi ích của cổ đông. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất 
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GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

Kiểm toán độc lập 

Đơn vị kiểm toán độc lập 

Đơn vị kiểm toán: Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 

Trụ sở chính:  Số 17 Lô 2C – Khu đô thị Trung Yên - Đường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy – 
TP. Hà Nội  

Điện thoại:  (84-4) 783 2121  Fax: (84-4) 783 2122 

Ý kiến kiểm toán độc lập 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và 
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 
năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm 
tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ Kế 
toán hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bầy Báo 
cáo tài chính. 

Các nhận xét đặc biệt 

Không có 
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CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty 

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  

Địa chỉ  : Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội                                             

Điện thoại    : 04. 3773 8600 Fax              : 04. 3773 8640 

Tỉ lệ vốn góp tại Công ty: 51% vốn điều lệ.  

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư các dự án Bất động sản và khu đô thị. 

Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ 

Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 

Địa chỉ : Số 158/192, Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội                           

Điện thoại : 04 38689892  Fax       : 04 3.8 689 810 

Tỷ lệ sở hữu : 51% vốn điều lệ 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Xây lắp công nghiệp và dân dụng, thi công hạ 
tầng đô thị và khu công nghiệp, cho thuê thiết bị. 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02  

Địa chỉ : Số 1, Lô J, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh                                          

Điện thoại : 0837 437 537 Fax        : 0837 432 907 

Tỷ lệ sở hữu : 51% vốn điều lệ 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư và Xây lắp các công trình dân dụng, thi 
công hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. 

 
Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan 

Trong năm 2010, Công ty có góp vốn với Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng HUD-CIC 
thành lập Công ty CIC-DECOR số tiền 934.494.782 đồng - Nghị quyết 184A/NQ-HĐQT ngày 
2/2/2010 của Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất góp vốn thành lập Công ty CP Kiến trúc 
và Xây dựng CIC- DECOR với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng HUD1 góp 1 tỷ đồng gồm nhà xưởng, thiết bị của xưởng mộc và trang trí nội ngoại 
thất (tương đương 20% vốn điều lệ). 
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Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu tài chính năm 2011 Công ty HUD101 Công ty HUD1.02 

Tổng tài sản 118.657 114.787

Vốn chủ sở hữu 13.288 25.903

Vốn điều lệ 10.600 25.000

Sản lượng 200.151 151.275

Doanh thu 160.452 99.968

Lợi nhuận sau thuế 1.695 2.232

Cổ tức 5% 5%

Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu 1,06% 2,23%

Tỷ suất LN sau thuế/VĐL 16% 8,93%
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
THỊ 

TRƯỜNG 
VÀ ĐẤU 

THẦU

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
KỸ 

THUẬT 
THI 

CÔNG

PHÒNG 
KINH TẾ 

KẾ 
HOẠCH

PHÒNG 
ĐẦU TƯ

PHÒNG 
AN TOÀN 
CƠ ĐIỆN

BAN KIỂM SOÁT
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Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

Ông Dương Tất Khiêm – Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kỹ thuật + Kỹ sư xây dựng 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ:  

 1/2005 – 5/2006: Phó Phòng quản lý dự án Tổng Công ty Đầu tư Phát triển 
Nhà và Đô thị 

 5/2006 – 6/2008: Phó Giám đốc HUD1 

 6/2008 – nay: Giám đốc  HUD1 

 9/2008 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư và Xây dựng 
HUD1 

Ông Ngô Quang Đạo – Phó Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: 

 11/1991 – 3/2003: Cán bộ Kỹ thuật, Đội trưởng Đội Xây dựng tại Công ty Xây 
dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Tổng Công ty Xây Dựng 

 3/2003 – 4/2008: Đội trưởng Đội Xây dựng 105 của HUD1 

  5/2008 – 6/2010: Bí thư Đảng uỷ kiêm Phó Giám đốc HUD1 

 7/2010 – nay: UV HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty HUD1 

Ông Nguyễn Đình Học – Phó Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ:  

 1995-2005: Đội trưởng – Công ty Xây dựng số 4-Tổng Công ty Xây dựng Hà 
Nội 

 2006-8/2007: Đội trưởng – Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 - Tổng 
Công ty Xây dựng Hà Nội 

 9/2007 - nay: Phó Giám đốc  CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 
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Ông Nguyễn Việt Phương – Phó Giám đốc 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ:  

 6/2005 – 5/2007: Phó Trưởng ban điều hành dự án C1B - Hải Phòng 

 6/2007 – 4/2008: Trưởng ban điều hành dự án C1B - Hải Phòng 

 5/2008 – nay: Phó Giám đốc HUD1 

Ông Nguyễn Huy Hưng – Kế toán trưởng 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Thạc sỹ Kinh tế thương mại 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ:  

 1/2004-8/2005: Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 

 9/2005-nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 

 Chức vụ khác trong Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị 

Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm 

Không có 

 

Quyền lợi của Ban Giám đốc 

Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được hưởng 
theo quy định của Công ty 
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Tình hình lao động và chính sách đối với người lao động 

 

Chính sách lương, thưởng 

Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương theo cơ sở thang bảng lương quy định 
của Nhà nước, trả lương theo hệ số năng suất của từng cá nhân và dựa trên hiệu quả kinh 
doanh của Công ty.  

Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động, đảm bảo các chính sách cơ bản về bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, có chính sách khen thưởng, động viên khích lệ 
người lao động nâng cao năng suất lao động. 

 

Chính sách đào tạo 

Để đảm bảo duy trì và phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tiến 
hành nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Bộ máy nhân sự ở văn phòng 
Công ty được nâng cấp, giảm số lượng, nâng cao chất lượng. 

Đối với lực lượng lao động tham gia sản xuất trực tiếp, Công ty đã thu gọn số lao động đồng 
thời đào tạo nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình sản xuất. 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty là năng suất và hiệu quả công việc. Công 
ty đã thực hiện nhiều đợt tuyển dụng lao động có năng lực và tâm huyết cũng như tái đào 
tạo lực lượng lao động hiện tại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất và 
chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột 
xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tâp 
thể trong việc đề ra các sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, 
tìm kiếm khách hàng mới, tìm thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt 
được hiệu quả cao trong kinh doanh, v.v 

73%

13%

8%
6%

Biểu đồ cơ cấu lao động theo trình độ

Đại học và trên đại học 

Cao đẳng và trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Công việc khác
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Chính sách khác đối với người lao động 

Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội 
quy lao động và thoả ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện 
điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên. Công ty có chế độ bồi dưỡng đối với anh chị 
em công nhân viên làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm đến cán bộ 
công nhân viên trong các ngày lễ tết; tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi du lịch, nghỉ mát 
hàng năm,… 

 
Thay đổi thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT. 

Trong năm Công ty không có thay đổi nào. 
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THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

Thành viên và cơ cấu của HĐQT  

Hội đồng Quản trị: 2/5 thành viên độc lập không điều hành 

Ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Giới tính     : Nam  

Ngày sinh    : 19/05/1958 

Trình độ chuyên môn   : Kỹ sư thủy lợi 

Các chức vụ quản lý đã nắm giữ: 

 10/1996- 3/2000: Cán bộ kỹ thuật, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty sông đà 
12 tại Hải Phòng - Tổng Công ty XD Sông Đà. 

 3/2000-11/2004: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch – Công ty CP Đầu tư và Xây 
dựng HUD1. 

 12/2004-10/2005: Chánh văn phòng Đảng uỷ Tổng Công ty đầu tư phát triển 
nhà và đô thị  

 11/2005-7/2006: Kiêm Chánh văn phòng Tổng Công ty HUD. 

 7/2006- 7/2008: Chánh Văn phòng Đảng uỷ Tổng Công ty đầu tư phát triển 
nhà và đô thị. 

 8/2008 - 6/2010: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1. 

 6/2010 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây 
dựng HUD1. 

Ông Dương Tất Khiêm – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

Xem phần VII 

Ông Nguyễn Huy Hưng – thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty 

Xem phần VII 
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Ông Ngô Quang Đạo – thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty 

Xem phần VII 

Ông Nguyễn Đình Thắng – thành viên HĐQT 

Giới tính    : Nam  

Ngày sinh   : 06/05/1968 

Trình độ chuyên môn  : Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: 

 5/2001 -10/2005: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư và XD HUD1 

 11/2005 - 10/2006: Kếtoán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Cầu Hàn 

 11/2006 - 7/2007: Chuyên viên – Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty HUD 

 8/2007 - đến nay: Chuyên viên Ban Đầu tư tài chính – Tổng Công ty HUD 

 9/2008 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Triển khai việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; 

Giám sát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn đầu tư tại các Công ty con; 

Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các Đội trưởng 
trong Công ty; 

Thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của do Ban Giám 
đốc trình; 

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đai hội đồng cổ đông bất thường và chuẩn bị 
các nội dung họp và tài liệu gửi cổ đông; 

Xây dựng dự thảo phương án huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
năm 2011; 

Ngoài các hoạt động với tư các là thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên độc lập 
không điều hành còn giám sát hoạt động của các thành viên điều hành và triệu tập các cuộc 
họp HĐQT để thảo luận về các vấn đề cần thiết.  
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Ông Phan Tiến Long – Trưởng ban kiểm soát 

Giới tính  : Nam 

Ngày sinh : 6/11/1962 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư đô thị 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: 

 1986-2002: Chỉ huy trưởng Công trình, Đội trưởng Công ty XL&VTXD 6 - TCT 
XD NN&PTNN - Bộ Nông nghiệp 

 4/2003-12/2003: Đội phó đội Xây dựng 109 – HUD1 

 1/2004-10/2005: Đội trưởng đội Xây dựng 109 – HUD1 

 11/2005-nay: Trưởng BKS kiêm TP. KT thi công HUD1 

Bà Đỗ Thị Thanh Vân – Thành viên Ban kiểm soát 

Giới tính  : Nữ 

Ngày sinh : 19/5/1961 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: 

 9/1991-6/1997: Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Tổng hợp- Xí nghiệp Xây lắp 2 

 5/2002-12/2004: Phó Phòng Kinh tế Kế hoạch – HUD1 

 1/2005- nay: Phó phòng Phụ trách, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch – HUD1 

Chức vụ hiện nay tại HUD1: Thành viên BKS kiêm Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch. 

Bà Mai Thị Hương – Thành viên Ban kiểm soát 

Giới tính   : Nữ 

Ngày sinh  : 25/06/1973 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: 
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 Từ 11/1993 – 04/2001: KTT THCS Vũ Ninh – Thái Bình 

 Từ 05/2001 – 03/2010: Kế toán  đội –  HUD1. 

 Từ 04/2010 đến nay: Nhân viên P.An toàn cơ điện –  HUD1. 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc chấp hành Điều lệ Công 
ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật  

Xem xét các báo cáo tài chính kiểm soát độc lập 

Giám sát việc đầu tư vào các Công ty con và hiệu quả thu được từ các khoản đầu tư này. 

Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty 

Giám sát các giao dịch cần công khai lợi ích của các nhân viên, thành viên quản lý trong 
Công ty 

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty 

Ban hành và kiện toàn các quy chế nội bộ như Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nhân sự, 
quy chế giao khoán, Quy định phân cấp quản lý cán bộ v.v để tăng cường hiệu quả trong 
hoạt động quản trị Công ty. 

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành 
viên Ban kiểm soát, Giám đốc  

Hiện nay Công ty đang trong giai đoạn phát triển nên kể từ ngày thành lập năm 2004, 
Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty không hưởng bất kỳ 
khoản thù lao, các khoản lợi ích khác ngoài khoản lương hàng tháng và các khoản thưởng 
năng suất nằm trong kế hoạch quý, năm theo chế độ của Công ty. 

Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ 
đào tạo về quản trị Công ty 

Hiện tại, HĐQT của Công ty có 5 người, Ban kiểm soát có 3 người, Ban Giám đốc 4 người. 
Trong đó Ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch HĐQT, Ông Ngô Quang Đạo – Phó Giám đốc và 
Ông Nguyễn Huy Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty đã có chứng chỉ về 
quản trị Công ty. 
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của 
thành viên HĐQT 

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty của các 
thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm 
soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: 

Tên thành viên Chức vụ Số CP sở hữu 

31/12/2010 31/12/2011

1. Nguyễn Văn Dân Chủ tịch HĐQT 63.582 63.582 

2. Dương Tất Khiêm Thành viên HĐQT/Giám đốc 59.881 59.881 

3. Nguyễn Đình Thắng Thành viên HĐQT 26.455 26.455 

4. Nguyễn Huy Hưng Thành viên HĐQT/ Kế toán 
trưởng 

17.540 17.540 

5. Ngô Quang Đạo Thành viên HĐQT/Thành 
viên Ban Giám đốc 

43.436 43.436 

6. Nguyễn Đình Học Thành viên Ban Giám đốc 17.400 17.400 

7. Nguyễn Việt Phương Thành viên Ban Giám đốc 21.113 21.113 

8. Phan Tiến Long Trưởng Ban Kiểm soát 67.126 67.126 

9. Mai Thị Hương Thành viên BKS 19.392 19.392 

10. Đỗ Thị Thanh Vân Thành viên BKS 22.100 22.100 

 

Cho đến thời điểm này chưa có bất kỳ hợp đồng, hoặc giao dịch nào được ký kết giữa Công 
ty và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát hay những 
người liên quan tới các đối tượng nói trên. 

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

Cổ đông Nhà nước 

 TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  

Địa chỉ  : Số Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội                                        
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Điện thoại    : 04.38647125  Fax              : 04.38647144 

Tỉ lệ vốn góp tại Công ty: 51% vốn điều lệ.  

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư các dự án Bất động sản và khu đô thị. 

Cổ đông sáng lập 

 TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ SỐ CỔ PHẦN 

Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng 
Hạ, Đống Đa, Hà Nội                   

5.100.000

Tổng số cổ phần của cổ đông sáng 
lập tại 31/12/2011 

 5.100.000

Cổ đông nước ngoài  

Không có 
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