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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

VỊ THẾ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

RỦI RO
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

024.38687557

024.38686557

www.hud1.com.vn

HU1

 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Xây lắp các công trình Kinh doanh bất động sản Tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng

Tên giao dịch

Giấy  chứng  nhận  đăng  ký  doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

0101043264

Vốn điều lệ 100,000,000,000 VNĐ

Vốn chủ sở hữu 174,063,369,654 VNĐ

Địa chỉ 168 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh 
Xuân, Hà Nội

Số điện thoại

Số fax

Website

Mã cổ phiếu

Logo
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

Xí nghiệp xây dựng số 1- tiền 
thân của Công ty được thành 
lập trực thuộc công ty Phát triển 
nhà và đô thị

Công ty Xây lắp và phát 
triển nhà số 1 được thành 
lập

Theo quyết định số 1636/QĐ-
BXD của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng đã chuyển Công ty Xây 
lắp và phát triển nhà số 1 thành 
công ty cổ phần

14/08/1990

19/06/2000

03/12/2003
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty chính thức bắt đầu 
hoạt động với tên gọi mới là 
Công ty cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng HUD1

Công ty phát hành 
tăng vốn điều lệ từ 
15 tỷ lên 24,9 tỷ đồng

Tăng vốn điều lệ 
lên 50 tỷ đồng

Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ 
đồng

02/01/2004

04/2007

12/2008

11/2010



 
8

CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Các đội Xây dựng Ban quản lý dự án

 

 

Phòng Đầu tư

 

Văn phòng

 

Phòng Kinh tế 
Kế hoạch

 

Phòng Quản 
lý Xây lắp

 

Phòng tài chính 
Kế toán

 

Phòng Tổ chức 
Hành chính

 

 

            CÔNG TY CON

STT Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực SXKD 
chính

Vốn điều 
lệ (tỷ)

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

01 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD 
1.02

Số 1 – Lô J – P. Bình 
Trưng Đông – Q. 2 – 
Hồ Chí Minh

Xây dựng công 
trình kỹ thuật 
dân dụng.

25 51%

02 CTCP Xây dựng HUD 101
Số 7 BT 6 Khu đô thị 
Xa La, phường Phúc 
La, Hà Đông, Hà Nội

Xây dựng nhà 
cửa, cao ốc 10.6 51%

CÔNG TY LIÊN KẾT

STT Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực SXKD 
chính

Vốn điều 
lệ (tỷ)

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

01 Công ty CP kiến trúc và xây 
dựng CIC-DERCOR

Tầng 1, CT4 - Mỹ Đình 
II - Từ Liêm - Hà Nội

Thiết kế, kinh 
doanh nội thất 5 20%
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên 
HĐQT:

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu Tỷ lệ sở 
hữu

01 Nguyễn Văn Dân Chủ tịch HĐQT 63,582 0.635%

02 Dương Tất Khiêm Thành viên HĐQT 59,881 0.599%

03 Ngô Quang Đạo Thành viên HĐQT 43,436 0.34%

04 Nguyễn Đình Thắng Thành viên HĐQT 26,445 0.264%

05 Lê Thanh Hải Thành viên HĐQT 15,420 0.14%

Thành viên Hội đồng Quản trị

01 ÔNG NGUYỄN VĂN DÂN
Chủ tịch HĐQT 02 ÔNG DƯƠNG TẤT KHIÊM

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 19/05/1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy 

lợi.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng HUD1.

Quá trình công tác: 

- 1986 đến 1996: Chuyên viên kỹ 
thuật tại CT Xây dựng Thủy lợi Hà 
Nam Ninh;

- 03/2000- 11/2004: Trưởng phòng 
KTKH CT Xây lắp và Phát triển nhà 
số 01;

- 12/2004- 08/2008: Chánh VPĐU, 
kiêm chánh VP TCT của TCT Đầu tư 
phát triển nhà và đô thị (HUD);

- 08/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT 

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Năm sinh: 25/12/1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây 

dựng, Thạc sĩ kỹ thuật

Chức vụ hiện tại: Thành viên 
HĐQT kiêm giám đốc CTCP Đầu tư 
và Xây dựng HUD1.

Quá trình công tác: 

- 6/2001 đến 12/2004: Cán bộ phòng 
quản lý dự án TCT Đầu tư phát triển 
nhà và đô thị (HUD)

- 01/2005 đến 5/2006: Phó phòng 
quản lý dự án TCT HUD

- 5/2006-6/2008: Phó giám đốc 
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1

- 9/2008 đến nay: Thành viên HĐQT 
kiêm giám đốc CTCP Đầu tư và Xây 
dựng HUD1

Năm sinh: 02/10/1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây 

dựng

Chức vụ hiện tại: Thành viên 
HĐQT kiêm  Phó giám đốc CTCP 
Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Quá trình công tác: 

-04/1983 đến 03/2003: Cán bộ kỹ 
thuật tại các đơn vị: Liên hiệp các 
xí nghiệp khảo sát xây dựng, Bộ 
Xây dựng; Công tác biệt phái tại 
nhà máy Thủy diện Trị An; Công ty 
Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;

-03/2003 đến 04/2008: Đội trưởng 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng HUD1;

-5/2008 đến 10/7/2010: Phó giám 
đốc CTCP HUD1;

- 10/7/2010 đến nay: Phó giám đốc 
kiêm thành viên HĐQT CTCP Đầu 
tư và Xây dựng HUD1.

.

03 ÔNG NGÔ QUANG ĐẠO
Thành viên HĐQT
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

04 ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 06/05/1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Phó trưởng ban TCKT TCT; TV HĐQT 
HUD1, HUD Nha Trang; Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ 
phần HUDLAND.

Quá trình công tác: 

- 09/2000 đến 03/2001: Kế toán tổng hợp công ty Xây lắp 
và Phát triển nhà số 1;

- 04/2001 đến 07/2005: Kế toán trưởng Công ty CP HUD1;

- 08/2005 đến 10/2006: Kế toán trưởng Công ty CP Cầu 
Hàn Hải Dương;

- 11/2006 đến 02/2010: chuyên viên ban TCKT Tổng công 
ty HUD;

- 03/2010 đến 03/2011: Phó ban Tài chính đầu tư Tập 
đoàn HUD;

- 04/2011 đến 03/2015: Chuyên viên Ban TCKT TCT, 
TVHĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1;

- 04/2015 đến nay:  Phó trưởng ban TCKT TCT; TV HĐQT 
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1, HUD Nha Trang; 
Trưởng ban kiểm soát Công ty CP HUDLAND.

05 ÔNG LÊ THANH HẢI
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 19/05/1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân 

TCKT

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng 

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1

Quá trình công tác: 

- 8/2001 đến 6/2004: kế toán viên CT TNHH TM Đại 
Việt

- 6/2004 đến 12/2007: kế toán viên công ty CP Đầu 
tư và Xây dựng HUD1

- 01/2008 đến 05/2012:Phó phòng TCKT CTCP  Đầu 
tư và Xây dựng HUD1

- 04/2013 đến nay: TVHĐQT, Kế toán trưởng CTCP 
Đầu tư và Xây dựng HUD1

BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

1 Bùi Thái Khanh Trưởng BKS 0 0

2 Nguyễn Hồng Sơn Thành viên BKS 0 0

3 Lê Phương Anh Thành viên BKS 8000 0.08%

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty ĐHĐCĐ bầu. BKS hiện tại của công ty gồm 3 người:
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02 ÔNG NGUYỄN HỒNG SƠN
Thành viên BKS

03 BÀ LÊ PHƯƠNG ANH
Thành viên BKS

01 ÔNG BÙI THÁI KHANH
Trưởng BKS

Năm sinh: 19/06/1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế thương mại, 

chuyên Ngành Quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện tại: Kế toán đội xây dựng 111, trưởng BKS 

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1

Quá trình công tác: 

- 8/1993 đến 1996: nhân viên kinh doanh Công ty Rượu 

vang Thăng Long;

- 8/2000 đến 2002: Trưởng phòng kinh doanh CT TNHH 

Nam Long;

- 09/2002 đến 2004: phó phòng kế toán CTCP may Tân 

Chiều;

- 09/2004 đến nay: Kế toán đội xây dựng 111, trưởng BKS 

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Năm sinh: 02/02/1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế.

Chức vụ hiện tại: Kế toán ban điều hành HUDTOWER, 

thành viên BKS.  

Quá trình công tác: 

- 2000 đến 2003: Nhân viên kinh doanh công ty TNHH 

Anh Hải;

- 05/2003 đến 2010: Nhân viên kinh doanh- kế toán xuất 

nhập khẩu công ty TNHH thương mại và công nghệ Tân 

Thành An;

- 01/2010 đến 10/2010: Nhân viên văn phòng ban điều 

hành Pháp Vân- CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1;

- 10/2010 đến nay: kế toán ban điều hành HUDTOWER- 

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1, thành viên BKS. 

Năm sinh: 03/03/1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch, 

thành viên BKS.

Quá trình công tác: 

- 03/2003 đến 06/2005: cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 
9;

- 07/2005 đến 07/2009: công tác tại CTCP vận tải và xây 
dựng công trình;

- 06/2011 đến 03/2013: Chuyên viên ban QLDA Cao Bằng 
công ty HUD1;

- 04/2012 đến nay: thành viên BKS;

- 04/2013 đến nay: chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch.

CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

Thành viên Ban Kiểm soát
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Dương Tất Khiêm Giám đốc 59,881 0.599%

2 Ngô Quang Đạo Phó Giám đốc 43,436 0.434%

3 Nguyễn Đình Học Phó Giám đốc 17,400 0.174%

4 Nguyễn Việt Phương Phó Giám đốc 30,113 0.301%

Thành viên Ban Điều hành

Đã trình bày ở trên

02 ÔNG NGÔ QUANG ĐẠO
 Phó Giám đốc Công ty01 ÔNG DƯƠNG TẤT KHIÊM

 Giám đốc Công ty

Đã trình bày ở trên

03 ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HỌC
Giám đốc Công ty

Năm sinh: 10/7/1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT

Quá trình công tác: 

- 1987 đến 1994: Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng số 
4- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;

- 1995 đến 2005: Đội trưởng Công ty Xây dựng số 4- 
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;

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

- 09/2007 đến nay: Phó GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng HUD1. Thành viên HĐQT.

04 ÔNG NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
Giám đốc Công ty

Năm sinh: 29/01/1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty

Quá trình công tác: 

- 05/1996 đến 11/2004: Cán bộ Công ty Xây dựng và 

thiết bị Delta;

- 06/2005 đến 05/2007: Phó trưởng ban điều hành dự 

án C1B- Hải Phòng;

- 06/2007 đến 04/2008: Trưởng ban điều hành C1B- Hải 

Phòng;

- 05/2008 đến nay: PGĐ Công ty Cổ phần đầu tư và Xây 

dựng HUD1.
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

VỊ THẾ DOANH NGHIỆP

Cùng với sự phát triển của kinh tế, từ năm 2000 trở lại đây, ngành thi công xây lắp tăng trưởng 
rất mạnh do nhu cầu đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng (các công trình công, các khu Trung tâm 
thương mại, đô thị mới, các khu dân cư…). Năm 2017, hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng 
khá cao với tốc độ 8.7% so với năm 2016, đóng góp 0.54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng 
chung, đứng thứ ba trong số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước.

Là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát 
triển, kế thừa kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn, Công ty HUD1 đã từng bước khẳng định vị thế 
của mình trong lĩnh vực xây dựng các công trình nhà ở, tiêu biểu là khu đô thị Linh Đàm - một trong hai 
khu đô thị kiểu mẫu của cả nước. Trong Tập đoàn, HUD1 là một trong những đơn vị đầu ngành trong 
cả lĩnh vực thi công và đầu tư, là đơn vị đào tạo cán bộ nguồn cho Tập đoàn. Trong những năm gần đây 
Công ty đã đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản dưới hình thức là nhà đầu tư thứ 
cấp nhận chuyển nhượng hạ tầng để khai thác dự án tại các khu đô thị do Tập đoàn làm chủ đầu tư. Như 
vậy, cùng với Tập đoàn, HUD1 được biết đến như một đơn vị đầu tư khu đô thị mới và nhiều tiềm năng.
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Phân tích S.W.O.T

- Công ty được thừa hưởng thương hiệu và kinh nghiệm 
của Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị- HUD- là một 
trong các thương hiệu lớn về lĩnh vực xây dựng và kinh 
doanh bất động sản tại Việt Nam.

- Công ty được nhượng quyền triển khai dự án của tập 
đoàn mẹ với giá chuyển nhượng ưu đãi. 

- Tận dụng được chuyên môn và thương hiệu cũng như 
lợi thế của Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp. Nhờ 
vậy mà giá thành sản xuất của công ty tương đối thấp so 
với mặt bằng chung của ngành.

- Công ty nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Tập đoàn và các 
công ty thành viên khác.

- Công ty có Công ty con tại thành phố Hồ Chí Minh nên 
công ty khai thác được các tiềm năng, khách hàng ở cả 
2 miền Nam và miền Bắc.

- Mạng lưới của Công ty chủ yếu tập trung ở miền 
Nam và miền Bắc, còn thị trường miền Trung mới chỉ 
có các Ban quản lý dự án triển khai các dự án cụ thể.

- Công tác đấu thầu xây lắp các công trình bên ngoài 
chưa thực sự hiệu quả, do thị trường xây lắp cạnh 
tranh khốc liệt về giá, do năng lực nội tại của công ty 
và các đội thi công trong công ty tập trung chủ yếu cho 
công tác xây lắp tự làm tại dự án do công ty làm Chủ 
đầu tư.

S

W

ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU
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- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn 
ổn định. Nền kinh tế vĩ mô đã được phục hồi và đang phát triển 
tương đối ổn định.

- Nước ta có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp biển Đông với bờ biển 
dài. Đây là tiềm năng tự nhiên to lớn với ngành bất động sản nói 
chung trong việc xây dựng các khu nhà ở, nghỉ dưỡng.

- Chính phủ đang rất nỗ lực huy động vốn và đầu tư cơ sở hạ tầng. 
Đây là cơ  hội rất lớn cho Công ty nếu Công ty có được các dự án 
xây dựng công trình giao thông, thủy lợi...Hơn nữa, việc đầu tư cho 
cơ sở hạ tầng sẽ tác động đến việc xây dựng các khu công nghiệp, 
khu chung cư...và sẽ là tiềm năng để công ty khai thác.

- Chính sách quản lý BĐS đã được quan tâm đặc biệt ở Việt Nam. 
Nhờ đó đã tạo được hành lang pháp lý cho hoạt động Bất động sản, 
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp nói riêng 
cũng như tất cả các doanh nghiệp trong ngành nói chung.

- Nguồn nhân lực trẻ, dồi dào vào độ tuổi lao động.

- Việc đô thị hóa nhanh tại nước ta kéo theo nhu cầu bức thiết về 
nhà ở. Tạo cơ hội cho phân khúc bất động sản nhà ở.

CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG

- Tuy đã có nhiều chính sách quản lý Bất động sản nhưng hệ thống 
văn bản pháp luật liên quan ngành Bất động sản vẫn còn những 
chồng chéo cần xử lý.

- Thủ tục hành chính kéo dài nhiều khâu, chồng chéo, khiến cho quá 
trình đầu tư một dự án của công ty sẽ bị kéo dài, dẫn đến chi phí gia 
tăng.

- Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành khi 
số lượng doanh nghiệp tham gia ngành liên tục gia tăng.

- Giá và nguồn cung vật liệu xây dựng tuy đã ít biến động hơn thời 
gian trước, tuy nhiên việc chịu tác động trực tiếp của giá cả nguyên 
vật liệu đầu vào cũng là thách thức lớn với công ty trong việc ra 
quyết định về thời gian mua nguyên vật liệu.

O

T

CƠ HỘI

THÁCH THỨC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định hướng chung

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, HUD1 đã tham gia hoạt động và đạt được nhiều thành 
tựu trong lĩnh vực 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 thế điện; Hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị, khu 
công nghiệp; trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng. Công ty được các Chủ đầu tư đánh 
giá cao về chất lượng và tiến độ thực hiện. Song song với đó, HUD1 ngày càng mở rộng lĩnh vực 
đầu tư kinh doanh bất động sản.

Mục tiêu chính của Công ty là tập trung phát triển hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực là xây lắp và bất 
động sản. Luôn tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển địa bàn kinh doanh ra khắp các tỉnh 
thành và ra nước ngoài, đảm bảo mục tiêu tăng trường hàng năm.

ĐỊNH HƯỚNG CHI TIẾT

Định hướng về chất lượng: 

Xác định rõ tính bền vững và yếu tố công nghệ 
là nhân tố then chốt trong mỗi dự án, công trình 
của Công ty.

Định hướng phát triển thị trường: 

Phải nhanh nhạy, thấu hiểu nguyên lý kinh tế 
của các thành phố; quan tâm đến các dự án đầu 
tư cơ sở hạ tầng, các vùng kinh tế trọng điểm 
của Chỉnh phủ để lựa chọn điểm đến đầu tư.

Định hướng đầu tư:

Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, gia 
tăng giá trị thương hiệu, HUD1 luôn luôn chú 
trọng đầu tư chiều sâu, bổ sung và hiện đại hoá 
các trang thiết bị máy móc, không ngừng nghiên 
cứu và áp dụng những công nghệ xây dựng tiên 
tiến nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

  Định hướng về chiến lược kinh doanh: 

Chủ động về vốn, nắm bắt nhanh chóng các 
cơ hội đầu tư, sử dụng các nguồn vốn đã huy 
động một cách hiệu quả cho hoạt động kinh 
doanh. Nhằm mục tiêu thu được lợi nhuận tối 
đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước,...và 
cuối cùng sẽ gia tăng giá trị của doanh nghiệp.
Mở rộng quan hệ với các nhà cung cấp nguyên 
vật liệu đầu vào.
Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với 
các đơn vị trong và ngoài nước nhằm tăng 
thêm năng lực cho công ty , tạo điều kiện cho 
công ty mở rộng sản xuất kinh doanh. Từ đó 
có thể tham gia thực hiện các dự án có quy mô 
lớn hơn. 

Định hướng về mô hình tổ chức và quản trị:

Áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến nhằm 
nâng cao tính minh bạch và hiệu quả công tác 
quản lý.
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 Định hướng hội nhập và cạnh tranh quốc tế:

Doanh nghiệp luôn hướng tới tư duy toàn cầu 
để nắm được dòng chảy vốn quốc tế. Từ đó tìm 
kiếm được các cơ hội cho Công ty, mở rộng thị 
trường

Định hướng văn hóa công ty:

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp được các công 
ty hiện nay rất quan tâm. Văn hoá là giá trị nền 
tảng của doanh nghiệp, giúp quảng bá hình ảnh 
của Công ty với bên ngoài.
Công ty khẳng định sẽ xây dựng môi trường làm 
việc thân thiện nhưng chuyên nghiệp, phát huy 
truyền thống đoàn kết, gắn kết trong nôi bộ công 
ty.
Cải thiện hệ thống chính sách, nội quy, quy chế 
và chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần 
cho người lao động trong Công ty.
 

  Định hướng chiến lược về tài chính: 

Doanh nghiệp tận dụng lợi ích của việc niêm yết 
để huy động vốn, tăng vốn đầu tư tư nhân, nhằm 
hạn chế việc lệ thuộc vào nợ vay ngân hàng.
Luôn đảm bảo dòng tiền ổn định để các công 
trình được thực hiện theo đúng tiến độ. Luôn 
quan tâm đến việc quản trị tiền, tránh tình trạng 
thất thoát, lãng phí.

Định hướng về môi trường, xã hội - cộng đồng:

Hiện nay các mô hình doanh nghiệp có trách 
nhiệm với cộng đồng đang được kêu gọi và thực 
hiện trên phạm vi toàn cầu.  Công ty sẽ hướng 
đến xây dựng DN theo mô hình này, cam kết 
có trách nhiệm với xộng đồng, môi trường và 
hướng đến phát triển bền vững.
Những lo ngại về môi trường, việc ô nhiễm, và 
sự phụ thuộc vào nguồn tài nguyên không thể 
tái tạo (các nhiên liệu hóa thạch) ngày càng 
cao. Do vậy, công ty hướng tới cung cấp các 
sản phẩm, dịch vụ có quy trình hướng đến bảo 
vệ môi trường.
Công ty tích cực đóng góp cho những hoạt động 
cộng đồng trên nhiều lĩnh vực 

Định hướng phát triển bền vững:

Công ty định hướng phát triển bền vững là phù 
hợp với trao lưu của thế giới. Ngoài việc bảo vệ 
môi trường, trách nhiệm xã hội- cộng đồng còn 
phải cân bằng lợi ích với các bên liên quan như 
nhà nước, cổ đông, người lao động.
Các chỉ tiêu tăng trưởng phải đảm bảo sự cân 
bằng, đảm bảo tăng trưởng bền vững từ các giá 
trị nội tại, tránh việc tăng trưởng “nóng”. Từ đó 
thỏa mãn và hài hòa lợi ích cho các cổ đông, 
nhà đầu tư và người lao động.
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Rủi ro về kinh tế: 

Năm 2017 là năm nền kinh tế Việt Nam có tốc 
độ tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 
2017, GDP của nước ta đạt 6,81%, vượt mục 
tiêu 6,7% của Chính phủ, hơn nữa đây cũng là 
mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011- 
2016. Cho thấy kinh tế Việt Nam đang có dấu 
hiệu tăng trưởng tốt, các chính sách kinh tế vĩ 
mô đang đi đúng hướng. 
Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại 
nhiều rủi ro liên quan đến tài khoản vãng lai, và 
lạm phát: tỷ lệ lạm phát. Tỷ lệ nợ công đã giảm 
nhưng vẫn ở mức cao, nợ xấu vẫn còn lớn, tốc 
độ tăng đầu tư đang yếu đi...

Rủi ro tài chính: 
 
Rủi ro tín dụng:
Để thực hiện kinh doanh, doanh nghiệp có thể 
huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong 
đó một lượng vốn lớn được tài trợ từ vốn vay 
ngân hàng. Đồng thời, thị trường bất động sản 
có đặc thù chu kỳ phát triển dự án kéo dài 2-3 
năm thậm chí 3-5 năm. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi 
nào của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng 
thương mại về chính sách tiền tệ, lãi suất sẽ ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty.
Trong năm 2017, mặt bằng lãi suất huy động 
và cho vay giữ ổn định . Điều này tạo điều kiện 
thuận lợi cho Công ty khi tiếp cận nguồn vốn vay 
ngân hàng với một chi phí hợp lý.

Rủi ro tỷ giá:
Trong năm 2017, tỷ giá trung tâm được giữ ổn 
định và dự báo sẽ duy trì sang năm 2018. Điều 
này sẽ tạo thuận lợi cho Công ty trong hoạt động 
giao thương với các đối tác nước ngoài.

Rủi ro hoạt động: 

Về đối thủ cạnh tranh: 
Có rất nhiều BĐS lớn, nhỏ khác nhau nằm rải rác 
khắp các tỉnh thành lớn trên cả nước. Những năm 
gần đây, với sức hút lớn từ ngành nên số lượng các 
doanh nghiệp tham gia vào ngành ngày càng tăng 
nhanh. Tính riêng tháng 11 năm 2017, theo số liệu 
của Tổng cục thống kê, có 4.500 doanh nghiệp kinh 
doanh bất động sản được thành lập mới; 155.300 
doanh nghiệp xây dựng thành lập mới.
Xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề 
so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành Kinh doanh bất 
động sản có tỷ lệ cao nhất là 62,0%. Quy mô vốn 
của ngành cũng tăng mạnh, vốn đầu tư của tư nhân 
đổ vào bất động sản cũng tăng.
Hơn nữa các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang 
tích cực đầu tư vào nước ta. Với lợi thế khi có công 
nghệ hiện đại, tầm nhìn chiến lược trong dài hạn thì 
việc cạnh tranh trong ngành sẽ càng quyết liệt hơn.
Về hoạt động thi công xây lắp: Do được thừa hưởng 
kinh nghiệm thi công từ công ty mẹ nên HUD1 trở 
thành một trong các thương hiệu hàng đầu trong 
lĩnh vực thi công các công trình dân dụng và nhà 
chung cư. Tuy nhiên, công ty vẫn gặp phải sự cạnh 
tranh từ các doanh nghiệp có thế mạnh về vốn, 
công nghệ và sự chuyên nghiệp.

Về khách hàng: Các dự án của công ty phụ thuộc 
lớn vào Công ty mẹ.

Về lao động: Với đặc thù ngành thường xuyên di 
chuyển theo các dự án tại các tỉnh thành nên ngoài 
các nhân sự ổn định sẽ có một lượng lớn lao động 
tạm thời, khó quản lý hơn. Công ty cũng thuộc 
ngành đòi hỏi nguồn lao động lớn, nếu không đáp 
ứng đủ, kịp thời, nhất là trong mùa cao điểm sẽ gây 
xáo trộn hoạt động của công ty. 

CÁC RỦI RO
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Rủi ro pháp luật: 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty 
cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về Luật 
doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về thị trường 
chứng khoán. 
Những năm gần đây hệ thống pháp luật đã được 
quan tâm bổ sung, sửa đổi tuy nhiên vẫn còn nhiều 
bất cập. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thường 
xuyên cập nhật, nắm bắt các thay đổi để thực hiện 
cho chính xác. Nổi bật, trong năm 2017, Quốc hội đã 
thông qua Luật Quy hoạch, có hiệu lực thi hành chậm 
nhất vào thời điểm 1/1/2019. Được đánh giá có ảnh 
hưởng bao trùm tới nhiều lĩnh vực, ngành nghề, Luật 
Quy hoạch có tác động lớn tới thị trường bất động 
sản, vì được kỳ vọng sẽ giúp dẹp loạn trong công tác 
quy hoạch tại các đô thị, các dự án đô thị, nhà ở hiện 
nay.
Thủ tục hành chính vẫn còn gây nhiều khó khăn cho 
doanh nghiệp khi có quá nhiều thủ tục, nhiều khâu.

Rủi ro đặc thù ngành: 

Với hai hoạt động chính là xây lắp và kinh doanh bất 
động sản, địa bàn hoạt động trải rộng nhiều tỉnh thành 
trong cả nước. Chính vì vậy công ty luôn đối mặt với 
nhiều rủi ro đặc thù từ hoạt động kinh doanh như: rủi 
ro về đền bù mặt bằng, rủi ro quản trị, rủi ro nguồn 
cung cấp nguyên vật liệu, rủi ro pháp lý dự án...

Rủi ro môi trường: 

Các hoạt động kinh doanh của công ty luôn tác động 
trực tiếp đến môi trường. Các dự án đang xây dựng 
có thể phát sinh ô nhiễm không khí, nguồn nước, ô 
nhiễm tiếng ồn cho môi trường xung quanh.
Ngoài ra các dự án phức hợp quy mô lớn khi đã đi 
vào sử dụng có thể làm thay đổi môi trường sinh thái 
của các vùng lân cận.
Điều này đòi hỏi mỗi một dự án đầu tư của công ty 
cần phải phân tích đánh giá kỹ lưỡng các tác động 
đến môi trường. Áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, 
nguyên vật liệu ít gây ô nhiễm trong quá trình xây 
dựng.

Rủi ro khác:

Trong quá trình hoạt động, ngoài các rủi 
ro đã nêu trên thì cũng có các rủi ro mang 
tính bất thường, ít khi xảy ra nhưng doanh 
nghiệp khó lường trước được. Đó là các 
rủi ro thiên tai như lũ lụt, động đất, hỏa 
hoạn, cháy nổ, tai nạn lao động...Những 
rủi ro này khi xảy ra sẽ để lại những hậu 
quả thực sự nghiêm trọng, tác động trực 
tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát 
triển của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU
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I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

Thông tin ngành

Qua hơn 20 năm Việt Nam chính thức bắt 
đầu nền kinh tế thị trường, ngành Xây dựng - 
Bất động sản đã trải qua rất nhiều biến động, 
thăng trầm. Thị trường Bất động sản đã trải 
qua các “cơn sốt”, cũng như những thời kỳ 
“ đóng băng”. 3 năm trở lại đây, nhờ các tác 
động tích cực của chính sách vĩ mô được áp 
dụng, nền kinh tế được điều tiết nên thị trường 
BĐS đã ổn định hơn và trên đà phát triển.
Có rất nhiều những tác động tích cực đến 
ngành. Đáng chú ý phải kể đến: Các chính 
sách hỗ trợ, những chỉ đạo trực tiếp từ Chính 
phủ về cải cách thủ tục hành chính; lãi suất 
cho vay ổn định và ở mức thấp; cầu thị trường 
BĐS tiếp tục tăng đặc biệt ở phân khúc nhà ở, 
căn hộ bình dân.
Số lượng các doanh nghiệp tham gia ngành 
liên tục tăng làm mức độ cạnh tranh ngày 
càng gay gắt. Hơn nữa, việc việc phân hóa 
các doanh nghiệp càng rõ nét giữa các doanh 
nghiệp có dự án tốt, khả năng hoàn thành dự 
án cao với các doanh nghiệp đầu tư yếu kém, 
nhiều công trình dở dang. Điều này làm áp 
lực kinh doanh của doanh nghiệp Bất động 
sản càng tăng cao hơn nữa. 

Do vậy các doanh nghiệp BĐS cần đầu tư có 
trọng tâm hơn, các sản phẩm cần chuyên biệt 
hơn, quan tâm và biết chọn lọc thông tin thị 
trường.
Tình trạng các dự án dở dang vẫn là vấn đề 
“nóng” trong ngành. Tính riêng thị trường địa ốc 
tại thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 500 dự 
án bị ngừng triển khai. Đây chính là phần chìm 
trong tảng băng BĐS, cần có các kế hoạch để xử 
lý “ hàng tồn kho” này, giúp xoay vòng chu kỳ đầu 
tư nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Những năm gần đây đã có xu hướng vốn đầu 
tư của tư nhân đổ vào các dự án. Tuy nhiên, tín 
dụng ngân hàng vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Các 
chính sách tín dụng, nhất là chính sách hỗ trợ 
cho nguồn vốn dài hạn được các doanh nghiệp 
trong ngành rất quan tâm.
Sự phân hóa các doanh nghiệp như đã đề cập 
khiến làn sóng M&A diễn ra mạnh mẽ, số dự án 
được mua bán ngày càng nhiều, đáng chú ý là từ 
các nhà đầu tư nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn 
Quốc,...Trong đó, Hàn Quốc là nước rất quan 
tâm đến lĩnh vực BĐS và Xây dựng tại Việt Nam.
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Kết quả kinh doanh qua các năm

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2017/2016
(%)

Tăng TB 
2014–

2017 (%)
Doanh thu 

thuần 726,858,013,233 629,293,973,915 387,047,890,598 542,398,810,215 140.14% 96.07%

Giá vốn 
hàng bán 691,512,941,627 595,001,757,512 361,703,536,738 504,847,215,898 139.57% 96.88%

Lợi nhuận 
trước thuế 9,966,496,138 11,314,079,608 5,181,759,765 7,957,578,889 153.57% 103.11%

Lợi nhuận 
sau thuế 7,621,210,371 8,385,888,082 3,033,452,272 5,244,183,114 172.88% 99.12%
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Biểu đồ Doanh thu thuần giai đoạn 2014 – 2017

Biểu đồ Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2014 – 2017

Từ năm 2014 đến 2017, Doanh 
thu thuần của Công ty có sự 
tăng giảm nhất định. Tuy nhiên, 
năm 2017 Doanh thu của Công 
ty đạt 542.4 tỷ, tăng 40.14% so 
với năm 2016. Thể hiện tình 
hình kinh doanh của Công ty 
đang có những dấu hiệu tích 
cực và dần phát triển hơn nữa.

Nhờ vào việc doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ tăng 
nên Lợi nhuân sau thuế của 
doanh nghiệp cũng tăng tương 
ứng. Lợi  nhuận sau thuế năm 
2017 đạt 5.244 tỷ đồng, tăng 
72.88% so với năm 2016. Dù 
vậy, Công ty sẽ nỗ lực để đạt 
được lợi nhuận cao hơn nữa, 
gia tăng tỷ lệ Lợi nhuận sau 
thuế/ Doanh thu thuần
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Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực:

STT Chỉ tiêu 2016 2017
2017/2016

(%)

1 Doanh thu xây lắp 377,625,813,887 417,116,736,926 110.46%

2 Doanh thu kinh doanh BĐS 5,289,557,303 125,003,732,379 2363.22%

3 Doanh thu dịch vụ 4,132,519,408 278,340,910 6.74%

Tổng 387,047,890,598 542,398,810,215 140.14%

Năm 2017Năm 2016

II: TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Số lượng

Tính đến thời điểm 30/11/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có 110 Cán bộ công 
nhân viên hoạt động dài hạn.
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Cơ cấu nhân sự

Chính sách đối với người lao động

Chính sách lương thưởng, 
nhân sự:
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.
Có chính sách thưởng hàng 
kỳ, cũng như thưởng đột xuất 
cho cá nhân và tập thể căn 
cứ vào thành tích mà cá nhân 
hoặc tập thể đã đạt được.

Chính sách đào tạo:

Công ty luôn chú trọng 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.
Với lực lượng lao động tham 
gia sản xuất trực tiếp, Công ty 
tiến hành thu giảm đồng thời 
nâng cao tay nghề đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của 
ngành.
Công ty 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. 

Một số chính sách khác:

Công ty thực hiện các chế độ 
bảo hiểm xã hội cho người lao 
động theo Luật lao động, nội 
quy lao động và thỏa ước lao 
động tập thể.
Công ty quan tâm đến đời sống 
và cải thiện điều kiện lao động 
cho cán bộ công nhân viên. 
Quan tâm đến cán bộ nhân 
viên trong các ngày lễ tết; tổ 
chức cho cán bộ công nhân 
viên đi du lịch, nghỉ mát hàng 
năm...

Chi tiêu đo lường Diễn giải 2017

Tổng số lao động 110

Giới tính
Nam 76

Nữ 34

Độ tuổi

Trên 50 tuổi 11

Từ 41 đến 50 tuổi 37

Từ 31 đến 40 tuổi 52

Từ 30 tuổi trở xuống 10
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III: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Các khoản đầu tư lớn trong năm

Công ty đã tập trung các nguồn lực cho lĩnh vực đầu tư dự án. Trong năm qua, công ty đã nghiên 
cứu phát triển một số dự án, kết quả đạt được ở lĩnh vực này là sự thành công bước đầu của Dự 
án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại 176 Định Công.
Khối lượng công việc của lĩnh vực đầu tư dự án là rất nhiều cùng với sự thay đổi của chính sách 
nhà nước nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực của đơn vị đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu 
tư. Công ty đang bắt tay vào xây dựng để sớm hoàn thiện đưa dự án vào hoạt động trong quý I năm 
2019. Hiện tại Tòa B đã thi công đến sàn tầng...., Tòa A đang thi công sàn tầng.....
Ngoài dự án 176 Định Công, công ty còn đang nghiên cứu phát triển dự án tại Khu đô thị mới Liên 
Bão Bắc Ninh, dự án Trụ sở công ty tại 168 Giải Phóng và Dự án Chánh Mỹ Bình Dương.

Các công ty con, công ty liên kết

Công ty HUD1 hiện góp vốn vào 02 Công ty con và 01 Công ty liên kết với cơ cấu vốn góp như sau:
Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 (Công ty con) được thành lập năm 2007, số vốn góp là 5,604 
tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 (Công ty con) được thành lập năm 2008, số vốn 
góp là 12,75 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng CIC Decor (Công ty liên kết), số vốn góp là 1 tỷ đồng, chiếm 
20% vốn điều lệ.

Kết quả kinh doanh của 2 Công ty con như sau:

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD 1.02

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016

Tổng tài sản Đồng    105,881,644,170        98,832,891,741 93.34%

Tổng doanh thu Đồng       7,389,693,596            209,090,907 2.83%

Lợi nhuận sau thuế Đồng - 817,489,703 - 1,264,349,885 154.66%

CTCP Xây dựng HUD 101

Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 so với 2016

Tổng tài sản Đồng     55,340,394,831        54,742,153,412 98.92%

Tổng doanh thu Đồng     57,373,322,600        29,728,603,405 51.82%

Lợi nhuận sau thuế Đồng          432,442,932              42,061,067 9.73%
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IV: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng giảm (%)

Tổng giá trị tài sản 641,373,151,071 966,958,626,933 50.76%

Doanh thu thuần từ BH và CCDV 387,047,890,598          
542,398,810,215 40.14%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5,988,793,250 12,130,970,989 102.56%

Lợi nhuận khác - 807,033,485 - 4,173,392,100 - 417.13%

Lợi nhuận trước thuế 5,181,759,765 7,957,578,889 53.57%

Lợi nhuận sau thuế 3,033,452,272 5,244,183,114 72.88%

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 2017 Tăng/giảm

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

 Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1.27 1.29 1.26 1.43 0.14

 Hệ số thanh toán nhanh lần 0.67 0.95 0.97 1.25 0.30

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

 Hệ số nợ/tổng tài sản % 76.07% 71.62% 72.65% 82.00% 7.42%

 Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 347.75% 252.38% 265.57% 455.52% 182.90%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

Vòng quay hàng tồn kho vòng 1.55 2.41 2.50 4.18 1.68

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0.98 0.99 0.60 0.56 -0.04

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh 
thu thuần % 1.05% 1.33% 0.78% 0.97% 0.18%

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 4.73% 4.90% 1.71% 3.00% 1.29%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 0.98% 1.18% 0.48% 0.65% 0.18%
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2014 2015 2016 2017

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
4.73% 4.90%

1.71%

3.00%

0.98%
1.18%

0.48% 0.65%

2014 2015 2016 2017

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

ROE ROA

So với năm 2016, Hệ số khả năng thanh toán 
ngắn hạn năm 2017 tăng tương đối với mức 
tăng 0.17 lần. Giá trị hệ số thanh toán nợ ngắn 
hạn của 4 năm liên tiếp gần đây đều lớn hơn 1 
cho thấy Công ty có thể đảm bảo tương đối tốt 
khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của mình.

Hệ số nợ so với Tài sản của Công ty năm 2017 
bằng 0.82 lần tăng 0.094 lần so với năm 2016. 
Hệ số này ngày càng tăng, đúng với đặc thù 
ngành kinh doanh cũng như chủ trương tận 
dụng vốn vay, phát huy lợi ích của đòn bẩy tài 
chính của Công ty.

Vòng quay HTK liên tục tăng từ năm 2014 đến 
nay và năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016 
cho thấy tiến độ công trình của Công ty đang 
được đẩy nhanh hơn và hàng tồn kho không bị 
ứ đọng nhiều. 
DTT/Tổng TS của doanh nghiệp giảm sau các 
năm từ 2014 đến 2017. Vì vậy Công ty cần xét 
để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài sản 
vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ số LNST/DTT của Công ty, cũng như chỉ số 
ROA, ROE năm 2017 đều tăng so với năm 2016, 
nhưng vẫn chưa thực sự cao. Do vậy, Công ty 
cần có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

1.27

1.29 1.26 1.43

0.67
0.95 0.97

1.25

2014 2015 2016 2017

Chỉ tiêu về khả năng thanh

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh 
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V: CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

1. Cổ phần

Tính đến hết ngày 31/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã phát hành 10,000,000 
cổ phiếu. Trong đó:
• Số cổ phổ thông: 10,000,000 cổ phiếu.
• Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu.
• Số cổ phần đang lưu hành: 10,000,000 cổ phiếu.
• Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng.

2. Cơ cấu cổ đông

STT Tên cổ đông Số lượng cổ 
phần Giá trị  (mệnh giá) Tỷ lệ (%)

1
Cổ đông lớn

(Tổng công ty đầu tư phát triển 
nhà và đô thị)

5,100,000 10,000 51%

2 Cổ đông nhỏ 4,900,000 10,000 49%

Cổ phiếu quỹ - - -

Tổng 10,000,000

Bảng cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 491 99.19%

 - Tổ Chức 4 0.81%

 - Cá nhân 487 98.38%

2 Cổ đông nước ngoài 4 0.81%

 - Tổ chức 2 0.40%

 - Cá nhân 2 0.40%
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Danh sách cổ đông lớn

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số lượng 

cổ phần Tỷ lệ/VĐL

Tổng công ty đầu tư 
phát triển nhà và đô 

thị

Toà nhà M5, số 91, Nguyễn 
Chí Thanh. Phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Hà Nội
5,100,000 51%

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đợt tăng vốn trong năm

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2003 với số vốn điều lệ là 
15 tỷ. Từ đó đến nay, công ty đã có 3 lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Trong năm 2017, 
công ty không phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Lịch sử tăng vốn

Quá trình tăng vốn của Công ty được thể hiện qua biểu đồ sau:

15

24
.9

50

10
0

Năm 2003 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2011

Vốn điều lệ qua các năm



 CHƯƠNG 3: BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

1: Đánh giá tổng quan tình hình kinh tế 2017

6.24%

5.52% 5.42%
5.98%

6.68%
6.21%

6.81%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tăng trưởng kinh tế 2011-2017

Năm 2017 được ghi nhận là năm nền kinh tế toàn cầu có những dấu hiệu tích cực. Từ các nền kinh 
tế lớn trên Thế giới cho tới các nước phát triển và mới nổi đều ghi nhận những kết quả kinh tế khả 
quan hơn dự báo ban đầu.
Nền kinh tế Việt Nam trong năm nay cũng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tình hình vĩ mô khá ổn 
định. Tính đến cuối năm 2017, GDP của nước ta đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% của Chính phủ.

Thị trường Bất động sản, du lịch có một năm khởi sắc. Mọi phân khúc của lĩnh vực Bất động sản 
đều rất sôi động. Đặc biệt, do tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu về tiện ích ngày càng lớn nên 
phân khúc đại chúng ngày càng phát triển.
Trong năm, nhờ khả năng nắm bắt những triển vọng kinh tế, sự chủ động trong công tác điều hành 
của HĐQT và Ban Giám đốc, sự nỗ lực của nhân viên, người lao động trong Công ty. Tính đến thời 
điểm này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, duy trì 
ổn định hoạt động kinh doanh, từng bước xây dựng Công ty vững mạnh, mang tầm khu vực.
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STT Đơn vị Kế hoạch 
năm 2017

Thực hiện 
năm 2017

%TH/KH năm 
2017

1 Giá trị đầu tư tỷ đồng 300 453 151.00%
2 Giá trị Doanh thu tỷ đồng 500 542.4 108.52%
3 Giá trị sản xuất kinh doanh tỷ đồng 700 858 122.57%
4 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 7.7 7.9 102.60%
5 Nộp ngân sách Nhà nước tỷ đồng 20 18 90%

6 Thu nhập bình quân tr.đồng 6.5 6.5 100%
7 Cổ tức dự kiến 6% 6% 100%

Các chỉ tiêu

Nhận xét:

Trong năm 2017, lĩnh vực đầu tư vẫn còn nhiều thủ tục, chế độ chính sách có nhiều thay đổi, lĩnh 
vực xây lắp đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt về giá và nhiều yêu cầu khắt khe từ phía chủ đầu 
tư với nhà thầu xây lắp. Nhưng với quyết tâm cao của lãnh đạo công ty cũng như sự nỗ lực của các 
đơn vị và tinh thần đoàn kết một lòng của toàn thể CBCNV  trong công ty, năm 2017 Các chỉ tiêu 
kinh tế của Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch trong năm

II: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài sản

Xét đến Bảng cân đối kế toán tính tới thời điểm 31/12/2017, Tổng tài sản của Công ty đạt 966,95 
tỷ, tăng 50,76% so với cùng kỳ năm 2016 đạt 641,37 tỷ. Cơ cấu tài sản vẫn tương đối ổn định với 
tỷ trọng lớn vẫn thuộc về Tài sản ngắn hạn.

Cơ cấu tài sản
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Chỉ tiêu 2016 2017
Chênh lệch

Số tiên %

A. Tài sản ngắn hạn 586,856,023,491 841,110,049,047 254,254,025,556 43.32%

I. Tiền và các khoản tương đương 
tiền 13,216,624,965 17,518,008,426 4,301,383,461 32.55%

II. Các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn 1,230,000,000 2,730,000,000 1,500,000,000 121.95%

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 437,297,637,653 713,920,322,296 276,622,684,643 63.26%

IV. Hàng tồn kho 134,804,110,049 106,675,479,168 -28,128,630,881 -20.87%

V. Tài sản ngắn hạn khác 307,650,824 266,239,157 -41411667 -13.46%

B. Tài sản dài hạn 54,517,127,580 125,848,577,886 71,331,450,306 130.84%

I. Tài sản cố định 4,807,556,631 3,398,767,709 -1,408,788,922 -29.30%

II. Bất động sản đầu tư 3,053,889,002 2,982,915,506   

III. Tài sản dở dang dài hạn 31,588,942,342 104,783,370,280 73,194,427,938 231.71%

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn 13,581,432,974 13,581,432,974 - -

V. Tài sản dài hạn khác 1,485,306,631 1,102,091,417 -383,215,214 -25.80%

Tổng cộng tài sản 641,373,151,071 966,958,626,933 325,585,475,862 50.76%

Cụ thể đối với tài sản ngắn hạn. Tính đến cuối năm 2017, tài sản ngắn hạn là 841,11 tỷ đồng, tăng 
43,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chỉ yếu là do sự biến động của các chỉ tiêu: Các 
khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu tăng mạnh do Công ty nhận được một khoản 
lớn từ các dự án đầu tư đã đến ngày đáo hạn và khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.
Cũng đáng chú ý khi các khoản phải thu tăng 63,26%. Việc nợ phải thu tăng lên cũng đòi hỏi Công 
ty cần quan tâm đến việc quản lý công nợ của khách hàng trong năm 2018 chặt chẽ hơn, đảm bảo 
nguồn thu cho doanh nghiệp.

Giá trị Tài sản dài hạn tăng 130,84% so với cuối năm 2016. Trong cơ cấu tài sản dài hạn, tài sản dở 
dang dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản cố định vẫn chiếm tỷ trọng lớn. 
Trong năm 2017, Công ty không có đầu tư tài chính dài hạn mới nào. Hiện nay khoản đầu tư tài 
chính dài hạn lớn nhất của Công ty là hợp tác với Công ty TNHH Đại Thiên Lộc để xây dựng Trạm 
dừng nghỉ xe đường dài với vốn góp hiện tại là 13 tỷ đồng.
Xét nguyên nhân chính khiến tài sản dài hạn tăng là  do trong năm Công ty đang có dự án 176 Định 
Công với chi phí dở dang dài hạn tính đến của năm của dự án này là 83,61 tỷ đồng.
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2. Tình hình nợ phải trả

Tổng Nợ phải trả tính tới cuối năm 2017 ở mức 792,895 tỷ đồng, tăng 326,97 tỷ đồng so với mức 
465,93 tỷ đồng đầu kỳ. Mức tăng tương đối cao này do hầu hết các chỉ tiêu trong Nợ phải trả đều 
tăng so với đầu kỳ.
Đến cuối năm, mặc dù Công ty có thêm khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 204,3 tỷ, nhưng 
Nợ ngắn hạn vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm
Chênh lệch

Số tiên %

Nợ phải trả 465,926,444,531 792,895,257,279 326,968,812,748 70.18%

I. Nợ ngắn hạn 465,926,444,531 588,601,852,447 122,675,407,916 26.33%

1. Phải trả cho người bán 18,452,130,442 100,932,088,664 82,479,958,222 446.99%

2. Người mua trả tiền trước 25,035,193,823 102,991,194,867 77956001044 311.39%

3. Thuế và các khoản phải nộp NN 15,927,016,148 30,700,814,399           
14,773,798,251 92.76%

4. Phải trả người lao động 1,488,685,733 1,149,981,728               
-338,704,005 -22.75%

5. Chi phí phải trả 4,347,478,784 12,359,206,430 8,011,727,646 184.28%

6. Phải trả ngắn hạn khác 150,295,581,209 180,298,736,715 30,003,155,506 19.96%

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn 248,667,115,272 158,607,385,817 -90,059,729,455 -36.22%

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,713,243,120 1,562,443,827 -150799293 -8.80%

II. Nợ dài hạn 0 204,293,404,832           

1.Phải trả người bán dài hạn 0 0 0  

2.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 204,293,404,832 -  

204,293,404,832
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III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nắm bắt kịp thời và tuân thủ đúng các thay đổi 
của hệ thống pháp luật. Thực hiện tốt các Nghị 
quyết của cấp trên, của Đảng bộ, Đại hội đồng 
cổ đông.
- Xác định và duy trì hai lĩnh vực kinh doanh 
chính của công ty là Bất động sản và Xây lắp. 
Tích cực tìm kiếm thị trường, nắm bắt cơ hội 
để từng bước mở rộng đối tác, sẵn sàng thâm 
nhập vào thị trường nước ngoài.
- Luôn theo dõi tình hình thị trường như giá sắt 
thép, tỷ giá hối đoái , lãi suất để có các chiến 
lược dự trữ nguyên vật liệu phù hợp với từng 
thời kỳ.
- Tiếp tục đổi mới, bổ sung các thiết bị nâng 
công suất, chất lượng công trình, tăng tính cạnh 
tranh, thu hút khách hàng.
- Trong năm 2017 các khoản nợ phải thu của 
công ty tăng lên, nên cần theo dõi chặt chẽ các 
khỏan nợ, có các chính sách phù hợp với từng 
đối tượng khách hàng, tránh tình trạng nợ đọng 
kéo dài, dãn đến nợ khó đòi.

- Đảm bảo huy động vốn kịp thời đáp ứng cho 
các dự án. Xem xét chi phí sử dụng vốn với 
từng nguồn vốn cụ thể để tối thiểu hóa chi phí 
sử dụng vốn bình quân, sử dụng “đòn bảy” hiệu 
quả, gia tăng hiệu quả sản xuất.  
- Tổ chức tuyển dụng các lao động trẻ, có tay 
nghề. Điều chỉnh, cải thiện chính sách tiền 
lương, thu nhập cho người lao động để nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, 
giúp mọi người yên tâm thực hiện nhiệm vụ, gắn 
bó và cống hiến lâu dài cho Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý vật 
tư, thiết bị, duy trì chế độ bảo dưỡng sửa chữa 
thường xuyên và định kỳ. Đồng thời nghiên cứu 
ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao 
hiệu quả sử dụng thiết bị.

Định hướng phát triển công ty trong năm 2018 sẽ tập trung cho những hoạt động cụ thể sau:



ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BGĐ

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

CHƯƠNG 4: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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I: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kết thúc năm 2017 với những khó khăn nhất định trong lĩnh vực đầu tư như: còn nhiều thủ tục, chế 
độ chính sách có nhiều thay đổi, có sự cạnh tranh khốc liệt về giá và nhiều yêu cầu khắt khe từ phía 
chủ đầu tư với nhà thầu xây lắp.Nhưng nhờ quyết tâm cao của lãnh đạo công ty cũng như sự nỗ 
lực của các đơn vị và tinh thần đoàn kết một lòng của toàn thể CBCNV  trong công ty, năm 2017 
Các chỉ tiêu kinh tế của Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

1. Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, ngành

Trải qua năm 2017 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có rất nhiều những dấu hiệu 
khởi sắc.
Trong năm, Chính phủ đã đưa ra nhiều nghị quyết ảnh hưởng tích cực đến Công ty. Như việc phát 
triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, định hướng phát triển du lịch bất động sản trong trung 
và dài hạn. Có nghị quyết về xử lý nợ xấu, tạo cơ hội để tái khởi động các dự án bất động sản đang 
dang dở. Có các hành động cải cách thủ tục hành chính, ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng cho các hoạt động của thị trường Bất động sản. 
Những đổi mới này đã và sẽ tiếp tục tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho Công ty nói riêng cũng 
như tất cả các doanh nghiệp nói chung.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

STT Đơn vị Kế hoạch 
năm 2017

Thực hiện 
năm 2017

%TH/KH năm 
2017

1 Giá trị đầu tư tỷ đồng 300 453 151.00%
2 Giá trị Doanh thu tỷ đồng 500 542.4 108.52%
3 Giá trị sản xuất kinh doanh tỷ đồng 700 858 122.57%
4 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 7.7 7.9 102.60%
5 Nộp ngân sách Nhà nước tỷ đồng 20 18 90%

6 Thu nhập bình quân tr.đồng 6.5 6.5 100%
7 Cổ tức dự kiến 6% 6% 100%

Các chỉ tiêu
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3. Đánh giá các mặt hoạt động khác của công ty

Đã toàn kiện công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ 
máy, có thể kể đến như việc tách phòng Tổ chức 
hành chính thành Văn phòng và Phòng Tổ chức 
lao động, phân định lại chức năng nhiệm vụ của 
Phòng Kinh tế kế hoạch và Phòng Quản lý xây 
lắp, thành lập 2 chi nhánh trên cơ sở kiện toàn 
các đơn vị xây lắp của Công ty nhằm đổi mới 
phương thức quản lý xây lắp, phát huy cơ chế 
tự chủ, tăng cường quản trị rủi ro góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

  Về công tác tổ chức cán bộ: Về hoạt động xây lắp:

Lĩnh vực xây lắp công trình, công ty cũng vươn 
xa trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Trong 
năm công ty triển khai thi công một số dự án 
sau: Dự án Nhà ở chiến sỹ cảnh sát – Tổng 
cục Cảnh sát (Phương Canh - Hà Nội), Dự 
án Nhà ở xã hội Bắc Ninh, Dự án Sam sung 
Bắc Ninh, Dự án Hạ tầng khu tái định cư Ngọc 
Hiệp - Nha Trang, Trung tâm thể dục thể thao 
Trường ĐHQG Hồ Chí Minh, Kho dự trữ bến 
cát tỉnh Bình Dương...

Về hoạt động đầu tư và kinh doanh:

Trong năm qua, công ty đã nghiên cứu phát 
triển một số dự án, kết quả đạt được ở lĩnh vực 
này là sự thành công bước đầu của Dự án tổ 
hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng 
tại 176 Định Công. 
Công ty đang bắt tay vào xây dựng để sớm 
hoàn thiện đưa dự án vào hoạt động trong quý 
I năm 2019. Hiện tại Tòa B đã thi công đến sàn 
tầng...., Tòa A đang thi công sàn tầng.....
Ngoài dự án 176 Định Công, công ty còn đang 
nghiên cứu phát triển dự án tại Khu đô thị mới 
Liên Bão Bắc Ninh, dự án Trụ sở công ty tại 168 
Giải Phóng và Dự án Chánh Mỹ Bình Dương.

Về công tác quản trị, tổ chức lao động:

Công tác quản trị ngày càng chặt chẽ với việc 
sửa đổi và ban hành một số quy chế, quy định 
như Quy chế công tác phí, Quy chế tổ chức hoạt 
động của chi nhánh, Quy chế tài chính Công ty, 
Quy chế quản lý công nợ, Quy chế tài chính chi 
nhánh, giúp cho việc quản trị và điều hành công 
ty ngày càng hiệu quả hơn.
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II: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BGĐ

1. Những mặt làm được

Các thành viên trong Ban giám đốc đều có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, được đào 
tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm nhiều 
năm trong việc quản lý và điều hành. Giám đốc Công ty có Bản phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ và cuộc họp 
chuyên đề với các phòng chức năng, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc. Ban 
giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

2. Những mặt chưa làm được

Căn cứ vào Định hướng, mục tiêu 2017, Nghị quyết Đại hội đồng cố đông hàng năm và tình hình 
thực tế, Hội đồng quản trị thấy rằng, trong năm còn một số mặt hạn chế, tồn tại như sau:
Mục tiêu phát triển các dự án nhà ở vừa và nhỏ tại Hà Nội và các địa phương có tiềm năng chưa 
đạt kết quá cao , trong đó, có yếu tố chủ quan chủ yếu do năng lực đầu tư của Công ty còn hạn chế, 
đội ngũ cán bộ chuyên sâu có kinh nghiệm về đầu tư còn thiếu, năng lực tài chính chưa đáp ứng 
được yêu cầu.
Công tác quán lý hoạt động xây lắp, phương thức giao khoán xây lắp còn bộc lộ nhiều nhược điếm. 
Tại một số gói thầu, chưa tuân thủ quy trình quán lý chất lượng, quy chế tài chính của Công ty dẫn 
đến nguy cơ rùi ro cao; quân lý hạch toán còn nhiều thiếu sót, chậm khắc phục; kết quả hoạt động 
thi công xây lắp chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Công tác quán lý, kiếm soát Công ty đã có bước tiến bộ, nhưng vẫn còn một số bất cập do đa số 
thành viên Hội đồng quán trị, Ban kiềm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; hệ thống điều hành, 
quản lý và giám sát chưa độc lập, thiếu chế tài sử lý cụ thế có hiệu lực, hệ thống quán trị doanh 
nghiệp vẫn theo tư duy cũ, chưa đối mới nên công tác quân trị, kiềm soát Công ty chưa đạt hiệu 
quả theo yêu cầu.
Công tác đào tạo, phát triền nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, kế cận chưa đáp ứng 
được nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới. 
Với những tồn tại trên, Hội đồng quả trị cùng với Ban giám đốc sẽ nghiêm túc kiểm điểm, có các 
biện pháp khắc phục nhanh nhất
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III: KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

1. Định hướng của HĐQT trong năm tiếp theo

2. Phương hướng thực hiện

1     Công tác quản lý xây lắp 

- Củng cố nâng cao năng lực đấu thầu tìm kiếm công trình bên ngoài, năng lực thi công xây lắp và 
năng lực quản lý thi công đáp ứng yêu cầu của các chủ đầu tư để được các chủ đầu tư lựa chọn 
giao thi công xây lắp thêm nhiều dự án mới. 
- Ban hành ngay quy chế giao khoán và quản lý chi phí để các đơn vị thi công và các phòng ban 
thực hiện đi vào nền nếp và thực hiện quản lý xây lắp các công trình có hiệu quả. 
- Tiếp tục xác định công tác thanh, quyết toán công trình xây lắp và thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng 
tâm, có vai trò quyết định đến ổn định sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn. Vì vậy, ngay từ đầu năm, 
Ban điều hành công ty, các đơn vị trực thuộc cần tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực 
hiện hiệu quả công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và thu hồi vốn, nhất là các khoản vốn 
tồn đọng. 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018
1 Đầu tư 300
2 Tổng giá trị SXKD 858
2.1 Gía trị SXXL 458
2.2 Kinh doanh 400
3 Doanh thu 550
3.1 Doanh thu xây lắp 280
3.2 Doanh thu kinh doanh 270
4 Lợi nhuận trước thuế 10
5 Nộp ngân sách 25

6
Dư nợ tín dụng
- Hoạt động xây lắp
- Hoạt động đầu tư

450
100
350
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- Tiếp tục xác định Đầu tư dự án bất động sản 
là hướng đi đúng và là mũi nhọn của đơn vị. 
Năm 2018, bộ phận đầu tư sẽ hoàn tất các thủ 
tục xây dựng cơ bản và đẩy nhanh công tác thi 
công đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng; 
có chính sách và chiến lược cụ thể nhằm đẩy 
mạnh công tác kinh doanh tại dự án 176 Định 
Công.
- Triển khai các thủ tục đầu tư tại Dự án Khu đô 
thị mới Liên Bão (Bắc Ninh) và dự án văn phòng, 
thương mại và nhà ở tại trụ sở Công ty số 168 
đường giải Phóng. 
- Tiếp tục nghiên cứu thị trường tìm cơ hội tái 
đầu tư tại dự án Chánh Mỹ 

2 Công tác đầu tư và kinh doanh

5 Công tác kế hoạch

Năm 2018, yêu cầu tất cả các bộ phận phòng 
ban, các ban quản lý và các đội thi công xây 
dựng chi tiết kế hoạch thực hiện công việc theo 
từng tháng từng quý. Trên cơ sở đó, lãnh đạo 
công ty sẽ chỉ đạo kịp thời và có các biện pháp 
tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sự phát triển của mỗi 
bộ phận góp phần chung cho sự phát triển của 
công ty

4 Công tác tài chính

- Xây dựng chi tiết kế hoạch năm 2018 về thu chi 
ngân sách, kế hoạch sử dụng vốn, luân chuyển 
dòng tiền, kế hoạch vay vốn ngắn hạn, trung, dài 
hạn, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính 
năm 2018. Làm việc với các tổ chức tín dụng về 
việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động 
sản xuất trong năm 2018 kịp thời, hiệu quả.
- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban 
Công ty thực hiện công tác thu hồi vốn còn tồn 
đọng của hoạt động xây lắp và kinh doanh bán 
nhà, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất 
kinh doanh và giảm dư vay tín dụng. Đề xuất 
phương án huy động vốn phù hợp với quy định 
của pháp luật để thực hiện hiệu quả các dự án 
đầu tư của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch, kiểm soát và cân đối dòng 
tiền, nhằm đảm bảo kịp thời việc thanh toán các 
khoản nợ, vay đến hạn, đảm bảo nguồn vốn 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được 
diễn ra liên tục và hiệu quả.

3 Công tác Tổ chức lao động và văn phòng

- Xây dựng đơn giá tiền lương, dự toán chi phí 
quản lý tiết kiệm phù hợp với tình hình sản xuất 
kinh doanh và đảm bảo hài hòa thu nhập của 
người lao động và lợi ích của các cổ đông.
- Xây dựng phương án sử dụng lao động tiết 
kiệm; xây dựng chính sách tiền lương khoa học, 
tạo động lực cho người lao động làm việc trách 
nhiệm, hiệu quả, gắn bó với doanh nghiệp.
- Nghiên cứu phương án đóng BHXH cho công 
nhân phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn 
vị sản xuất
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I: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1: Thành viên Hội đồng Quản trị

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu
(CP phổ thông) Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Nguyễn Văn Dân Chủ tịch HĐQT 63,582 0.635%
2 Dương Tất Khiêm Thành viên HĐQT 59,881 0.599%
3 Ngô Quang Đạo Thành viên HĐQT 43,436 0.434%

4 Nguyễn Đình Thắng Thành viên HĐQT 26,445 0.264%

5 Lê Thanh Hải Thành viên HĐQT 15,420 0.14%

2: Đánh giá hoạt động của HĐQT

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, 
Hội đồng quản trị, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, 
Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình. 
Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở các nghị quyết 
của ĐHĐCĐ, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Hoạt động của HĐQT tuân theo nguyên tắc đa 
số nhất trí nhưng các thành viên hoạt động độc lập, ý kiến của từng thành viên sẽ là nguồn thông 
tin khách quan giúp Hội đồng quản trị đưa ra những chủ trương, chính sách, quyết định hợp lý đáp 
ứng nhu cầu quản trị Công ty.  Trong năm 2017, HĐQT đã có những hoạt động cụ thể sau:

- HĐQT đã triệu tập ĐHCĐ, dự thảo chương 
trình họp, thông báo và tổ chức họp  ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2017 theo đúng điều lệ Công 
ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám 
sát thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty, 
Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty con 
và báo cáo trực tiếp của các thành viên Hội đồng 
quản trị theo phạm vi, lĩnh vực hoạt động được 
phân công. Hội đồng quản trị đã có ý kiến chỉ 
đạo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban sản xuất, 
hoặc kết luận tại các hội nghị chuyên đề góp 
phần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, kịp thời 
chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ và nội dung các Nghị quyết, Kết 
luận của Hội đồng quản trị.

- HĐQT cũng thường xuyên tổ chức các cuộc 
họp nhằm đánh giá tình hình kinh doanh của 
công ty, kịp thời đưa ra các phương hướng chỉ 
đạo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên 
quan.
- Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện 
giám sát thường xuyên Ban điều hành về việc 
thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận 
ban hành trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng 
quản trị; ngoài ra, còn thực hiện giám sát đối 
với một số nghị quyết chuyên đề thực hiện trong 
thời gian dài, đồng thời Hội đồng quản trị còn 
đề nghị Ban Kiểm soát kiểm tra độc lập kết quả 
thực hiện các nghị quyết này.
- Kết quả giám sát năm 2017, Ban điều hành 
Công ty đã có nỗ lực, khắc phục khó khăn thực 
hiện tốt vai trò điều hành trên các lĩnh vực, tổ 
chức thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu 
sản xuất kinh doanh. 
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Các cuộc họp của HĐQT

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không 

tham dự

1 Nguyễn Văn Dân Chủ tịch HĐQT 19 100%

2 Dương Tất Khiêm Thành viên HĐQT 19 100%

3 Ngô Quang Đạo Thành viên HĐQT 19 100%

4 Nguyễn Đình Thắng Thành viên HĐQT 19 100%

5 Lê Thanh Hải Thành viên HĐQT 19 100%

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Thời  gian Nội dung

1 524 11/1/2017 Nghị quyết nhiệm vụ Quý 1/2017

2 530 20/02/2017 Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017

3 03 13/04/2017 Nghị quyết Quý 2/2017

4 09 09/05/2017
Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm 
vụ phòng Kinh tế kế khoạch, Phòng quản lý xây 
lắp

5 12 19/05/2017 Nghị quyết liên tịch ĐU-HĐQT về công tác bổ 
nhiệm và thành lập chi nhánh

6 15 29/5/2017 Quyết định thành lập chi nhánh 1

7 16 29/5/2017 Quyết định thành lập chi nhánh 2

8 20 16/6/2017 Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng

9 25 07/07/2017 Nghị quyết quý 3/ 2017

10 28 13/7/2017 Quyết định trích quỹ Phúc lợi ủng hộ trung tâm 
nhân đạo Hồng Đức



 
46

 CHƯƠNG 5:
 QUẢN TRỊ CÔNG TY

11 30 31/7/2017 Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Chi nhánh Công ty HUD1

12 35 29/8/2017 Quyết định chi thưởng cho CBCNV nhân kỷ niệm 
ngày Quốc khánh 2/9/2017

13 47 11/10/2017 Nghị quyết quý 4/2017

14 50 12/10/2017 Quyết định ban hành quy chế Tài chính công ty

15 51 13/10/2017 Quyết định về việc trả cổ năm 2016

16 57 20/10/2017 Quyết định thông qua Quy chế Quản lý công nợ 
Công ty

17 59 25/10/2017
Nghị quyết liên tịch Đảng ủy- HĐQT về việc bổ 
nhiệm ông Nguyễn Trần Linh- Phó phòng Quản 
lý Xây lắp

18 65 02/11/2017 Quyết định ban hành Quy chế tài chính Chi nhánh

19 70 17/11/2017 Quyết định thành lập Văn phòng trực thuộc Công 
ty

20 71 17/11/2017 Quyết định thành lập Văn phòng trực thuộc Công 
ty

21 86 12/12/2017
Quyết định quy hoạch bổ sung cán bộ dự nguồn 
cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị 
trực thuộc Công ty HUD1 (2016- 2021)

22 87 12/12/2017
Quyết định quy hoạch bổ sung cán bộ dự nguồn 
cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị 
trực thuộc Công ty HUD1 (2021- 2026)

23 88 12/12/2017
Quyết định quy hoạch bổ sung cán bộ dự nguồn 
cho các chức danh lãnh đạo, quản lý của công ty 
HUD101 (2016- 2021)

24 89 12/12/2017
Quyết định quy hoạch bổ sung cán bộ dự nguồn 
cho các chức danh lãnh đạo, quản lý của công ty 
HUD101 (2021- 2026)

25 91 15/12/2017 Quyết định chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016

26 96 25/12/2017 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen 
thưởng
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Thành viên HĐQT độc lập: Không có

Các tiêu ban trực thuộc HĐQT: Không có

Đào tạo về quản trị công ty: Trong năm 2017 chưa tổ chức khóa đào tạo.

II: Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

STT Họ và Tên Chức vụ Số CP sở hữu
(CP phổ thông)

Tỷ lệ sở hữu 
(%)

1 Bùi Thái Khanh Trưởng BKS 0 %

2 Nguyễn Hồng Sơn Thành viên BKS 0 0

3 Lê Phương Anh Thành viên BKS 8000 0.08%

2. Đánh giá hoạt động của BKS

Các cuộc họp của BKS

STT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không 

tham dự

1 Bùi Thái Khanh Trưởng BKS 19 100%

2 Nguyễn Hồng Sơn Thành viên BKS 19 100%

3 Lê Phương Anh Thành viên BKS 19 100%
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Đánh giá hoạt động của BKS

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, hoạt động độc lập với Hội đồng Quản 
trị và Ban Giám đốc. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã có các hoạt đông nhằm thực hiện tốt chức 
năng kiểm tra, giám sát hoạt động công ty, cụ thể:

      Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối 
với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành 
và cổ đông:
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị và 
điều hành.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực 
trong quản lý và điều hành hoạt động kinh do-
anh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài 
chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công 
ty. 
- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, 
quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn 
vị trực thuộc của Công ty.

1

      Hoạt động khác
- Họp BKS định kỳ hàng quý để sơ kết công tác 
của quý và đề ra kế hoạch công tác quý tiếp theo
- Thực hiện công tác khác theo chức năng, 
nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty, 
của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, đề 
nghị của Giám đốc Công ty.
- Thẩm tra BCTC quý, năm nhằm đánh giá tính 
chính xác, hợp lý của số liệu tài chính; đảm bảo 
sự phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chính 
sách tài chính hiện hành của Việt Nam

3

      Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt 
động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 
các cán bộ quản lý khác:
- Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban 
Giám đốc điều hành của Công ty.
- Tham mưu tư vấn HĐQT, Ban điều hành trong 
việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ các 
văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển 
của HUD1, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu 
quả công tác quản trị điều hành.
- Tham gia ý kiến với Hội Đồng Quản trị trong 
các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế 
hoạch, giới thiệu Công ty kiểm toán để kiểm 
toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh 
doanh của Công ty như đã công bố.

2
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III. Giao dịch và thu lao của HĐQT, BKS

 Họ và tên Chức danh  Thù lao 

Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Dân Chủ tịch HĐQT 66,240,000 đồng

Dương Tất Khiêm Thành viên HĐQT 66,240,000 đồng

Ngô Quang Đạo Thành viên HĐQT 66,240,000 đồng

Nguyễn Đình Thắng Thành viên HĐQT 66,240,000 đồng

Lê Thanh Hải Thành viên HĐQT 66,240,000 đồng

Tổng 331,200,000 đồng

Ban kiếm soát

Bùi Thái Khanh Trưởng BKS 18,216,000 đồng

Nguyễn Hồng Sơn Thành viên BKS 18,216,000 đồng

Lê Phương Anh Thành viên BKS 18,216,000 đồng

Tổng 54,648,000 đồng

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ:  
Không có

Giao dịch, hợp đồng của công ty với người có liên quan:
Không có

IV: Tăng cường quản trị công ty

Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến nay, Công ty luôn chủ động nắm bắt các quy định pháp 
luật có liên quan và cập nhật kịp thời.
- Công ty luôn đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và chính xác về các vấn đề quan trọng liên 
quan đến công ty.
- Các quy định pháp lý và quản lý của công ty luôn phù hợp với quy định của pháp luật, minh bạch 
và có khả năng cưỡng chế thực thi.
- Tổ chức Đại hội cổ đông định kỳ theo quy định.
Những việc trên là cơ sở cho công ty dần xây dựng một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả. Nhờ 
đó đảm bảo sự công bằng, minh bạch và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan được đảm bảo. 
Qua đó giúp ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
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Nội dung Báo cáo

Báo cáo phát triển bền vững được Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 lập và ghép 
chung trong Báo cáo thường niên. Với mục đích cung cấp các thông tin về định hướng, chính 
sách liên quan đến môi trường, xã hội, cộng đồng, người lao động...
Trong năm qua, HUD1 luôn chủ động đánh giá, xác định các vấn đề cốt lõi liên quan đến con 
đường phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu giữa các bên liên quan một cách hiệu quả hơn. 
Chính vì vậy, nội dung báo cáo sẽ tập trung tổng hợp và đánh giá các hoạt động phát triển bền 
vững của Công ty.

1. Đánh giá các hoạt động liên quan đến môi trường

Những năm gần đây, bảo vệ môi trường là một 
trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên bậc 
nhất nhằm hường tới mục tiêu phát triển bền 
vững của bất kỳ Doanh nghiệp hay Quốc gia 
nào trên thế giới.
Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt 
quan tâm đến mối quan hệ giữa phát triển kinh 
tế và bảo vệ môi trường. Chính phủ đã có rất 
nhiều các chính sách, chương trình hướng tới 
phát triển nền kinh tế xanh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030.
Đối với Công ty, nhận thức được tầm quan 
trọng của bảo vệ môi trường với sự phát triển 
của Công ty nói riêng cũng như toàn xã hội nói 
chung. Công ty luôn định hướng và ưu tiên vấn 
đề bảo vệ môi trường xanh và phát triển cộng 
đồng trong sự phát triển lâu dài của Công ty cổ 
phần đầu tư và xây dựng HUD1. Công ty tin 
rằng, để nền kinh tế phát triển lâu dài và bền 
vững thì phải luôn gắn phát triển kinh tế với bảo 
vệ môi trường và Cộng đồng xã hội.
Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo Công ty 
cùng toàn thể cán bộ công nhân viên luôn xem 
công tác an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường 
là công việc cấp thiết, cần được ưu tiên hàng 
đầu bằng việc thực hiện các công tác như:

Trong lĩnh vực bất động sản: 
Các hạng mục Bất động sản mà Công ty đầu 
tư như nhà ở, khu đô thị mới, khu công nghiệp, 
luôn được Công ty cùng các đối tác quan tâm 

đến môi trường sinh thái, vấn đề nước sinh hoạt, 
xử lý nước thải, đảm bảo tuân thủ đúng các quy 
định về an toàn cháy nổ...

Trong lĩnh vực xây lắp: 
Những năm qua Công ty đã thực hiện chính sách 
về sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên vật liệu cho 
mỗi công trình nhưng vẫn phải đảm bảo chất 
lượng công trình. Cụ thể: 
 Tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nguyên 
liệu đầu vào, tránh sử dụng nguồn nguyên liệu 
với phẩm cấp thấp.
 Quan tâm, ưu tiên sử dụng các nguyên liệu có 
khả năng tái chế.

Vấn đề nguồn nước:
Đây cũng là điểm được Công ty đặc biệt quan 
tâm. Trong quá trình xây lắp, Công ty luôn quản 
lý và xử lý nước thải từ công trình. Các tài nguyên 
khác như điện, giấy,... được sử dụng tiết kiệm và 
hiệu quả nhất.
Công ty cũng luôn đặt ra các mục tiêu môi trường 
cho từng đơn vị bộ phận tạo tiền đề cho sự phát 
triển bền vững thân thiện với môi trường. Công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về định mức 
sử dụng vật liệu cho mỗi công trình được tăng 
cường nhằm đảm bảo các công trình sử dụng 
đầuvào theo định mức kế hoạch đã đề ra ban 
đầu.
Công tác giáo dục cho người lao động cũng 
được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường cho các công nhân.
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2. Đánh giá các hoạt động liên quan đến người lao động

Ban lãnh đạo Công ty tin rằng, con người chính 
là nhân tố quyết định sự thành công của doanh 
nghiệp mình. Trong thời gian qua, Công ty luôn 
không ngừng nỗ lực, cải thiện các chính sách, 
môi trường làm việc để đảm bảo quyền lợi cũng 
như chất lượng làm việc cho cán bộ công nhân 
viên.
Cụ thể, trong năm 2017 công tác chăm lo đời 
sống người lao động luôn được Công ty tập 
trung chú trọng. Không chỉ thực hiện đầy đủ các 
thỏa ước trong hợp đồng lao động mà Công ty 
còn nỗ lực tạo công ăn việc làm cho toàn thể cán 
bộ công nhân viên, phấn đấu không để người 
lao động nghỉ vì không có việc làm.
Hiện nay, lương trung bình của nhân viên công 
ty là 6.5 triệu đồng/người/tháng. Công tác lương 
thưởng, bảo hiểm xã hội... được Công ty đóng 
góp đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng đến đời 
sống tinh thần của người lao động như tổ chức

các phong trào thể dục thể thao, tổ chức đi du 
lịch trong các dịp lễ lớn. Ngoài ra, ban quản lý 
cũng thường xuyên thăm hỏi tìm hiểu hoàn cảnh 
khó khăn của từng Cán bộ công nhân viên trong 
Công ty để đưa ra các biện pháp giúp đỡ kịp thời 
để mỗi người lao động có thể an tâm công tác tại 
Công ty.
Người lao động ốm đau, gia đình gặp hoàn cảnh 
khó khăn đều được Công ty phối hợp với Công 
đoàn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất 
hoặc kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty đóng góp 
giúp đơc những hoàn cảnh quá khó khăn như 
bệnh tật, neo đơn...
Công ty luôn chú trọng trang bị bảo hộ đầy đủ 
cho công nhân khi tham gia vào hoạt động sản 
xuất, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, 
bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động bằng 
hiện vật; tổ chức tham quan du lịch nhằm khuyến 
khích người lao động, nâng cao hiệu quả công 
việc, gắn kết tình cảm CBCNV Công ty.

3. Đánh giá các hoạt động liên quan đến cộng đồng – xã hội

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện trách nhiệm 
của Công ty đối với cộng đồng. Như tổ chức các chương trình từ thiện cho trẻ em mồ côi, người già 
neo đơn…ủng hộ đồng bào lũ lụt ( 1 ngày lương/ 1 người).




















































































