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hông tin khái quát về 
Công ty

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tên viết tắt: CC47

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định 
cấp lần đầu ngày 27/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 03/05/2018
Vốn điều lệ: 170.201.300.000 đồng
Địa chỉ : Số 08 Biên Cương, Phường Ngô Mây, hành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định
Số điện thoại: (0256) 352 2166
Số fax: (0256) 352 2516
Email: ctyxaydung47@gmail.com  
Website: www.xaydung47.vn 
Mã cổ phiếu: C47
Sàn chứng khoán: HOSE

Mục tiêu chất lượng công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cam kết tất cả các sản phẩm do Công ty làm 
ra đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng 

đúng và vượt những yêu cầu mà khách hàng đề ra.

“CHẤT LƯỢNG LÀ THƯƠNG HIỆU, LÀ MỤC TIÊU CHO 
SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI CỦA C47”

Với phương châm



Quá trình hình thành 
và phát triển

1975

Tiền thân là Công ty Xây 
dựng hủy lợi 7 được thành 
lập ngày 08/09/1975 theo 
Quyết định số 888 QĐ/
TCCB của Bộ hủy lợi, trên 
cơ sở Đội thi công cơ giới V, 
với nhiệm vụ xây dựng các 
công trình thủy lợi phục vụ 
nông nghiệp, dân sinh kinh 
tế cho các vùng Miền Trung 

và Tây Nguyên.

Ngày 15/3/1993: Bộ hủy lợi 
ra Quyết định số 108 QĐ/
TCCB-LĐ về việc thành lập 
lại Doanh nghiệp Nhà nước 
Công ty Xây dựng hủy lợi 

7 trực thuộc Bộ hủy lợi.

Ngày 03/02/1996: Công ty 
Xây dựng hủy lợi 7 được sát 
nhập vào Tổng công ty Xây 
dựng 4 và đổi tên thành Công 
ty Xây dựng 47 theo Quyết 
định số 119 NN-TCCB/QĐ 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn.

Ngày 12/01/1999: Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn có Quyết định số 
07/1999/QĐ/BNN-TC-
CB chuyển Công ty Xây 
dựng 47 – thành viên của 
Tổng Công ty Xây dựng 4 
– thành Doanh nghiệp Nhà 
nước độc lập, trực thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.

hực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về đổi 
mới và sắp xếp lại các Do-
anh nghiệp nhà nước, ngày 
01/07/2005 Công ty đã chính 
thức chuyển cơ chế hoạt 
động doanh nghiệp Nhà 
nước thành Công ty Cổ phần 
theo quyết định số 4411QĐ/
BNN-TCCB ngày 08/12/2004 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trong đó Nhà 
nước chiếm 51% vốn điều lệ.

Ngày 30/03/2011, Công ty 
Cổ phần 47 (mã C47) chính 
thức giao dịch phiên đầu 
tiên tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Xây dựng 
47 tăng vốn điều lệ lên 
170.201.300.000 đồng. Công 
ty đã được Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình Định cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký do-
anh nghiệp số 4100258747 lần 
thứ 17 ngày 17/01/2017 với số 
vốn điều lệ là 170.201.300.000 
đồng (Một trăm bảy mươi tỷ 
hai trăm lẻ một triệu ba trăm 

ngàn đồng).

Công ty Cổ phần Xây dựng 
C47 không ngừng phát triển 
trở thành một trong những 
doanh nghiệp hàng đầu về 
lĩnh vực xây dựng các công 
trình thủy điện, thủy lợi của 
khu vực Miền Trung – Tây 
Nguyên và phấn đấu phát 
triển mở rộng thị trường 

Miền Đông Nam Bộ.

1993

1996

1999

2005

2011

2017

2018 - nay
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Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn lao 
động các tỉnh,… phong tặng nhiều danh hiệu:
• Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, năm 2000 (tập thể Công ty);
• Anh hùng lao động, năm 2005 (cá nhân Tổng Giám đốc);
• 01 Huân chương Độc lập hạng nhì, năm 2013;
• 01 Huân chương Độc lập hạng ba, năm 2005;
• 02 Huân chương lao động hạng nhất, năm 1995 và năm 1997;
• 03 Huân chương lao động hạng nhì, các năm 1990, 2003, 2004;
• 03 Huân chương lao động hạng ba, các năm 1985, 2001, 2015;
• Cờ luân lưu đơn vị xuất sắc của Chính Phủ, năm 1995;
• Bằng khen đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ 

quốc của Chính Phủ, năm 2010;
• 24 cờ thi đua và hàng trăm Bằng khen của Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND và Liên đoàn lao động các tỉnh;
• Giải thưởng Ngôi sao vàng chất lượng Quốc tế, năm 2012;
• Giải thưởng đỉnh cao chất lượng Quốc tế (hạng Bạch kim), năm 2015;
• Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam, năm 2015;
• Nhà cung cấp chất lượng vàng, năm 2015;
• Nhà cung cấp chất lượng xuất sắc, năm 2015;
• Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015;
• Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;
• Doanh nghiệp vì nhà nông lần thứ nhất, năm 2015;
• 12 năm liên tiếp (2008-2019) đạt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
• Các công trình đạt các giải thưởng công trình chất lượng cao do Hội xây dựng Việt Nam trao tặng:
• Huy chương vàng công trình chất lượng cao: Đài dẫn bay Vũng Chua, tỉnh Bình Định;
• Huy chương vàng công trình chất lượng cao: Đập đất công trình Hồ chứa nước huận Ninh, tỉnh Bình 

Định;
• Công trình chất lượng tiêu biểu thập niên 90: Cụm công trình đầu mối hạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi;
• Công trình chất lượng tiêu biểu 05 năm (2000 – 2005): Đập đất công trình Hồ chứa nước Suối Dầu, tỉnh 

Khánh Hòa;
• Công trình chất lượng tiêu biểu 05 năm (2000 – 2005): Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước Tân 

Giang, tỉnh Ninh huận;
• Công trình chất lượng tiêu biểu 05 năm (2000 – 2005): Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước 

Lòng Sông, tỉnh Bình huận;
• Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam, năm 2010: Đập bê tông trọng lực đầm lăn (RCC) Công trình đầu 

mối hồ chứa nước Định Bình;
• Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012: Đập bê tông trọng lực đầm lăn (RCC) Công 

trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình;
• Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ II, năm 2015: Tràn Piano - Công trình Đập dâng Văn Phong;
• Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ III, năm 2018: Công trình Đầu mối Hồ chứa nước Nước 

Trong.

Một số thành tựu đạt được
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
hông tin về mô hình quản trị, tổ 
chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm:

• Các công trình thủy lợi, thủy điện;
• Các công trình dân dụng: Xây dựng nhà để ở, không để ở;
• Các công trình công nghiệp: Công trình chế biến chế tạo; 

công trình khai khoáng, 
• Các công trình giao thông: Công trình đường bộ;
• Các công trình chuyên dụng khác như thi công khoan phụt 

vữa xử lý nền và thân công trình;
• Khai thác đá cát, sỏi, đất, sét, vận chuyển vật liệu xây dựng;
• Sản xuất gạch không nung
• Sản xuất, phục hồi điện cơ khí, các sản phẩm cơ khí công 

trình;
• Dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu;
• Đại tu xe, máy thi công;

• Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, rượu, thuốc lá, dịch 
vụ Massage;

• Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; các dịch vụ 
du lịch khác;

• Đại lý rượu bia, nước giải khát;
• Kinh doanh vận chuyển khách bằng ô tô theo hợp đồng, 

theo tuyến cố định; 
• Cho thuê xe ô tô;
• Kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí, trò chơi thể thao 

trên biển.

Dịch vụ nhà hàng – khách sạn

Về xây dựng, xây lắp

• Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
• Dịch vụ massage
• Đại lý dịch vụ Internet;
• Đại lý thu đổi ngoại tệ;
• Mua bán hàng thủ công, mỹ nghệ;
• Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa;
• Tư vấn du học;
• Hoạt động dạy nghề;
• Kinh doanh và cho thuê bất động sản.

Dịch vụ khác

Địa bàn kinh doanh: 
Công ty hoạt động kinh doanh triển khai các dự án trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam 
nhưng đặc biệt tâp trung tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Mô hình quản trị
Công ty phát triển theo mô hình Công ty Cổ phần bao gồm: Công ty mẹ và các công ty con. Hoạt động 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định Pháp luật liên quan:
• Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của Công ty.
• Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các 
bộ phận quản lý khác trong Công ty. 

• Tổng Giám đốc (TGĐ): Tổng giám đốc là người phụ trách lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt 
động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các 
quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. 

• Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB): Ban kiểm toán nội bộ hoạt động thuộc sự quản lý điều hành của 
HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát nội bộ các mặt hoạt động của Công ty theo yêu 
cầu của HĐQT.

• Các phòng ban: Hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của 
Công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý
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Các Công ty con, ông ty liên kết

Tên Công ty
Vốn điều lệ 

(VNĐ)
Tỷ lệ Địa chỉ/Ngành nghề kinh doanh chính

Công ty Cổ phần hủy 
điện Văn Phong

112.000.000.000 67,70%
Địa chỉ: Số 08 Biên Cương, Phường Ngô Mây, 
hành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Ngành nghề: Sản xuất – Kinh doanh điện.

Công ty TNHH Nông 
nghiệp xanh Măng Đen

3.000.000.000 100,00%
Địa chỉ: Km 2 tỉnh lộ 676, Xã Đắk Long, Huyện 
Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
Ngành nghề: Trồng rau củ quả.

Công ty TNHH MTV 
Cung ứng và Xuất khẩu 
lao động Bình Định.

5.000.000.000 100,00%
Địa chỉ: Số 08 Biên Cương, Phường Ngô Mây, 
hành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Ngành nghề: Tư vấn và xuất khẩu lao động.

Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ Du lịch Hải Âu

1.000.000.000 100,00%
Địa chỉ: Số 489 An Dương Vương, hành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Ngành nghề: Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn.

Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Đầu tư, mua sắm có chọn lọc các thiết bị, máy móc mới, các phương tiện vận tải để công nghệ hóa 
các dây chuyền nhằm tăng năng lực và khả năng sản xuất, kinh doanh; tăng tính cạnh tranh và nâng 
cao vị thế của Công ty.
Củng cố và đẩy mạnh phát triển mảng thi công xây dựng thủy lợi, thủy điện làm cốt lõi, đồng thời 
chú trọng khai thác cơ hội thị trường để đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ.
Tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh sang các khu vực khác, chuẩn bị đấu thầu 
và thi công các dự án ở các địa bàn miền Tây Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và cả các dự án tại các nước láng 
giềng như Lào và Campuchia,...
Mở rộng sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác như: sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ 
tầng, xây dựng dân dụng, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các dự án chung cư.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Xây dựng Công ty theo mô hình công ty đa dạng ngành nghề, 
trong đó mảng hoạt động xây dựng, xây lắp là nền tảng.
Mở rộng sản xuất kinh doanh sang một số lĩnh vực mới như: 
lĩnh vực địa ốc, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng dân 
dụng, xuất khẩu lao động, dạy nghề,…
Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược có năng lực về 
chuyên môn lẫn tiềm lực về tài chính để đảm bảo nguồn huy 
động vốn cũng như hỗ trợ Công ty về các mặt hoạt động sản 
xuất kinh doanh.
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Các nhân tố rủi ro

Rủi ro nguyên vật liệu
Đối với ngành xây dựng – xây lắp thì nguyên 
vật liệu là một trong những rủi ro lớn nhất mà 
các nhà thầu xây dựng phải gánh chịu. Nguyên 
vật liệu chiếm 70% tổng chi phí sản xuất kinh 
doanh, biến động nhỏ xảy ra đối với nguyên vật 
liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến biên lợi nhuận 
Công ty. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu phụ 
thuộc vào địa điểm dự án – các địa điểm thực 
hiện dự án khác nhau thì giá nguyên vật liệu sẽ 
khác nhau – dẫn đến việc Công ty không kiểm 
soát được giá cả nguyên vật liệu. Vì vậy, đối với 
những dự án quy mô lớn, có thời gian kéo dài, 
để hạn chế rủi ro, chủ động nguồn cung cấp và 
tránh độc quyền Công ty đã ký kết hợp đồng 
với nhiều nhà cung cấp, tùy theo thời điểm 
chọn nhà cung cấp có đơn giá thấp nhất để có 
lợi nhất cho Công ty

Rủi ro kinh tế
heo số liệu của Tổng cục thống kê, 
GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng 
với tốc độ tăng 7,02% so với năm 
2018, vượt mục tiêu của Quốc hội 
đề ra từ 6,6% - 6,8%. Kinh tế phát 
triển có tác động mạnh mẽ tới hoạt 
động kinh doanh của Ngành xây 
dựng, xây lắp và dịch vụ nhà hàng 
– khách sạn. Là một thành phần của 
nền kinh tế, Công ty vừa tác động và 
vừa chịu ảnh hưởng bởi những yếu 
tố kinh tế Việt Nam.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
năm 2019 tăng 2,79% so với 
bình quân năm 2018. Diễn biến CPI 
tác động trực tiếp đến dòng tiền thu 
– chi của Công ty, lạm phát tăng sẽ 
làm giảm giá trị các khoản thu nhập 
trong tương lai và tăng chi phí sản 
xuất (đặc biệt là chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp, chi phí nhân công). 
Công ty thực hiện quản lý rủi ro 
trên bằng cách thường xuyên giám 
sát biến động của chỉ số giá tiêu 
dùng để nhanh chóng có kế hoạch 
điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

Rủi ro lãi suất
Đặc thù Ngành Xây dựng xây lắp cần một lượng 
vốn lớn, thời gian thi công các công trình khá 
dài, việc nghiệm thu công trình thì diễn ra theo 
từng giai đoạn. Do đó, các doanh nghiệp trong 
ngành xây dựng thường có tỷ lệ Nợ phải trả/
Tổng tài sản khá cao. Chính vì thế, lãi suất là 
một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá 
khả năng tài chính và việc quản lý tài chính của 
công ty hoạt động trong Ngành Xây dựng. Để 
hạn chế tình trạng lãi vay cao trong thời gian 
thi công dự án, Ban Quản trị, Ban Quản lý công 
ty có những tính toán cụ thể về lãi suất để tiết 
kiệm tối đa chi phí tài chính cho Công ty.

Rủi ro chính sách
Mảng xây dựng, xây lắp là hoạt động kinh do-
anh chính. Do đó, Công ty cần có những thông 
tin và biện pháp kịp thời trước sự thay đổi 
các chính sách Nhà nước và Chính quyền địa 
phương về quy hoạch của các dự án, các yêu 
cầu chất lượng thi công của công trình, các 
chính sách đầu tư xây dựng của địa phương,… 
nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của 
pháp luật mà vẫn đạt được các kế hoạch kinh 
doanh đã đề ra.

Rủi ro đặc thù ngành nghề

Rủi ro về mặt pháp luật
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Hệ thống Pháp luật Việt 
Nam như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các chính sách, kế hoạch xây dựng tại địa phương. 
Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp niêm yết tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh. Công ty còn chịu 
tác động bởi hệ thống khung Pháp lý của thị trường Chứng khoán Việt Nam.
Để hạn chế rủi ro Pháp luật, Công ty không ngừng tìm hiểu, nhạy bén trong công việc, có nhiệm 
vụ theo dõi, thay đổi những quy định và quy trình nội bộ, vừa đảm bảo việc bám theo chính sách 
mới của Nhà nước, vừa đảm bảo cho hoạt động Công ty diễn ra suôn sẻ, đúng Pháp luật. Hợp 
tác với Đơn vị tư vấn Doanh nghiệp, đảm bảo thông tin đến với Cổ đông, cơ quan quản lý đúng 
quy định. Ban hành quy chế hướng dẫn các vấn đề trọng tâm như tài chính, đầu tư tài sản, công 
bố thông tin,…để Công ty hoạt động tuân thủ quy định.

Trong mọi hoạt động kinh doanh của mình, Công 
ty luôn chú ý đến các tác động có thể có đến môi 
trường, công tác trồng rừng xung quanh các dự án 
công trình thủy điện, quản lý xây dựng làm giảm ô 
nhiễm không khí, tiếng ồn, bụi, nước,… là ưu tiên 
hàng đầu. Công ty luôn đề cao chủ trương xử lý, 
kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường xung quanh 
dự án được đưa vào những mục tiêu cần làm.

Rủi ro về môi trường

Ngoài những rủi ro kể trên, một số rủi ro khác như: thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh,... 
thường hiếm khi xảy ra nhưng khi xảy ra thường để lại hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và 
tài sản, ảnh hưởng đến sự ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh. Công ty cần thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động, phòng cháy 
chữa cháy. Đồng thời liên tục cập nhật tình hình thông tin về thời tiết, chính trị, xã hội để kịp 
thời có những biện pháp đề phòng hợp lý trước những nguy cơ thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh 
nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất khi có rủi ro xảy ra.

Rủi ro khác



Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bảng hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
TH 2018 TH 2019 KH 2019

TH 2019/ 

TH 2018
TH 2019/ 
KH 2019

Tổng tài sản Tỷ đồng 2.164,29 1.920,15 - 88,72% -

Tổng doanh thu Tỷ đồng  892,70  894,62 973,72 100,22% 91,88%

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng  743,50  813,98 - 109,48% -

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng  149,20  80,64 - 54,05% -

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng  55,89  7,46 - 13,35% -

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng  43,17  3,54 22,00 8,20% 16,09%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 20,00 - 10,00 - -

Năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến không hoàn thành kế 
hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, chủ yếu là do kết 
quả kinh doanh của Công ty mẹ không như mong đợi đã làm 
ảnh hưởng chung đến kết quả hợp nhất của Công ty. Cụ thể 
là do một số công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện 
bàn giao cho chủ đầu tư và việc tạm dừng thi công 2 dự án 
công trình hủy điện Đa Nhim mở rộng, công trình hủy 
điện hượng Kom Tum do địa chất bất thường đã làm cho 
doanh thu 2 quý cuối năm sụt giảm so với cùng kỳ năm 2018. 
Mặc dù hai dự án thủy điện nói trên bị tạm dừng thi công 
nhưng Công ty vẫn phải trích chi phí khấu hao và phân bổ chi 
phí sản xuất cơ bản dở dang dẫn đến giá vốn của Công ty tăng 
cao. Bên cạnh đó, thời tiết khu vực miền Trung trong năm 
khô hạn kéo dài không đủ nước để nhà máy thủy điện sản 
xuất dẫn đến Công ty con (CTCP hủy điện Văn Phong) bị lỗ. 

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận tổng 
doanh thu đạt 894,62 tỷ đồng, tăng 0,22% 
so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ 
hơn 3,5 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với 
năm 2018. Với kết quả này thì Công ty 
chỉ hoàn thành lần lượt 91,88% kế hoạch 
về doanh thu và 16,09% kế hoạch về lợi 
nhuận của năm 2019.
Ngoài ra, do chi phí giá vốn tăng cao (tăng 
gần 10% so với cùng kỳ) đã làm lợi nhuận 
gộp năm 2019 giảm mạnh từ sấp xỉ 150 
tỷ đồng năm 2018 xuống còn hơn 80 tỷ 
đồng năm 2019. Đây là nguyên nhân cốt 
lõi làm cho lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 
dẫn đến không hoàn thành kế hoạch năm 
đề ra.

Cơ cấu doanh thu, biên lợi nhuận gộp

Bảng cơ cấu doanh thu

Bảng cơ cấu biên lợi nhuận gộp

Doanh thu
Đơn vị 

tính

TH 2018 Năm 2019

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Bán hàng hóa dịch vụ Tỷ đồng 18,36 2,06% 11,99 1,34%

hi công xây lắp Tỷ đồng 705,87 79,07% 736,39 82,31%

Hoạt động sản xuất kinh 
doanh điện Tỷ đồng 17,63 1,97% 9,42 1,05%

Dịch vụ khách sạn du lịch Tỷ đồng 137,33 15,38% 129,91 14,52%

Xuất khẩu lao động Tỷ đồng 2,22 0,25% 3,21 0,36%

Khác Tỷ đồng 11,29 1,26% 3,70 0,41%

Tổng cộng Tỷ đồng  892,70 100,00% 894,62 100,00%

Biên lợi nhuận gộp Năm 2018 Năm 2019

Bán hàng hóa dịch vụ 11,44% 10,68%

hi công xây lắp 14,14% 4,94%

Hoạt động sản xuất kinh doanh điện 27,23% -12,74%

Dịch vụ khách sạn du lịch 27,90% 29,77%

Xuất khẩu lao động 2,25% 75,70%

Khác 36,67% 82,43%

Tổng cộng 16,71% 9,01%

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng xây 
lắp các công trình hủy điện, hủy lợi đem lại 
nguồn thu chính cho Công ty với đóng góp 
hơn 80% doanh thu năm 2019 (đây là ngành 
nghề cốt lõi của Công ty) và mảng dịch vụ 
khách sạn, du lịch là nguồn thu lớn thứ 2 
chiếm tỷ trọng gần 15% doanh thu 2019; còn 
lại là các nguồn thu khác (bán hàng hóa dịch 
vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh điện,…). 
Năm 2019, doanh thu mảng thi công xây lắp 
tăng hơn 4%, doanh thu các hoạt động như 
dịch vụ khách sạn du lịch, bán hàng hóa dịch 
vụ và sản xuất kinh doanh điện đều giảm 
nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ nên doanh thu 
hợp nhất của Công ty vẫn tăng nhẹ so với 
cùng kỳ. 

Tương tự như cơ cấu doanh thu, lợi nhuận gộp của mảng 
thi công xây lắp và dịch vụ khách sạn du lịch là 2 mảng 
đóng góp chính vào lợi nhuận gộp toàn Công ty. Tuy nhiên, 
do hoạt động thi công xây lắp trong năm không thuận lợi, 
2 dự án công trình hủy điện bị tạm dừng thi công nên đã 
làm cho lợi nhuận gộp mảng này giảm mạnh, giảm từ 99,8 
tỷ đồng năm 2018 xuống 36,41 tỷ đồng năm 2019, biên lợi 
nhuận gộp cũng theo đó sụt giảm xuống 4,94% (năm 2018 
là 14,14%). Hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công 
ty con (Công ty Cổ phần hủy điện Văn Phong) lỗ hơn 10 
tỷ đồng do thời tiết khu vực miền Trung khô hạn kéo dài, 
không có nước để phát điện đã làm lợi nhuận gộp mảng 
này âm 1,2 tỷ đồng (biên lợi nhuận gộp chuyển từ dương 
27,23% sang âm 12,74% năm 2019). Đây là 2 nguyên nhân 
làm cho biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm từ 16,71% 
năm 2018 xuống 9,01% năm 2019.
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Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

STT hành viên Chức vụ

1 Ông Dương Minh Quang Tổng Giám đốc

2 Nguyễn Xuân Cần Phó Tổng Giám đốc

3 Đinh Tấn Dương Phó Tổng Giám đốc

4 Phan hanh Lân Phó Tổng Giám đốc

5 Nguyễn Hữu Hải Phó Tổng Giám đốc

6 Phạm Văn Nho Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành

Ông Dương Minh Quang - Tổng Giám đốc

Năm sinh 1973

Trình độ chuyên môn hạc sỹ Xây dựng hủy lợi

Quá trình công tác

Từ 1999 - 2004 Kỹ sư hủy lợi Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2004 - 2005 Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2005 - 2008 Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2009 - 2012 Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2012 - 2015 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2015 - 2016 hành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2016 - nay hành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 80.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Xuân Cần - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 1960

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hủy lợi

Quá trình công tác

Từ 1981 - 1998 Kỹ thuật viên Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 1998 - 2001 Đội phó Đội thi công Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2001 – 2005 Đội trưởng Đội thi công Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2005 - 2015 Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2015 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 37.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% vốn điều lệ.

Ông Đinh Tuấn Dương - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 1963

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hủy lợi

Quá trình công tác

Từ 1983 – 1994 Kỹ sư Giám sát kỹ thuật Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 1994 – 2005 Đội trưởng Đội thi công Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2005 – 2009 Đội trưởng Đội thi công Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2010 – 2015 Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2015 – 2018 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2018 – nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 44.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26% vốn điều lệ.

Ông Phan hanh Lân - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 1967

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Quá trình công tác

Từ 1989 - 2005 Kỹ thuật viên Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2005 - 2006 Phó Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2006 - 2015 Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2015 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 21.409 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% vốn điều lệ.
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Ông Nguyễn Hữu Hải - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 1975

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hủy lợi

Quá trình công tác

Từ 08/1998 - 2004 Kỹ sư Giám sát kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 12/2004 - 12/2011 Trưởng phòng hí nghiệm Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2012 - 2018 Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2018 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 17.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ.

Ông Phạm Văn Nho - Kế toán trưởng

Năm sinh 1961

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Từ 1984 – 1998 Kế toán viên Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 1998 – 2000 Phó phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2000 – 2001 Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2001 – 2005 Kế toán trưởng Công ty Xây dựng hủy lợi 7.

Từ 2005 - 2010 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2010 - 2018 hành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ 2018 – nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 96.637 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,57% vốn điều lệ.

Trong năm 2019, Công ty không có sự thay đổi nào về Ban điều hành.

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

A Cơ cấu nhân sự theo giới tính 787 100,00%

1 Nam 682 86,66%

2 Nữ 105 13,34%

B Cơ cấu nhân sự theo trình độ 787 100,00%

1 Đại học và trên Đại học 128 16,26%

2 Cao đẳng 99 12,58%

3 Trung cấp 301 38,25%

4 Sơ cấp 174 22,11%

5 Đào tạo nghề 32 4,07%

6 Lao động phổ thông 53 6,73%

C Cơ cấu nhân sự theo chuyên môn 787 100,00%

1 Cán bộ quản lý 44 5,59%

2 Cán bộ nghiệp vụ 100 12,71%

3 Công nhân kỹ thuật các loại 643 81,70%

“ Cơ cấu và tổ chức nhân sự tại Công ty hiện tại có sự hợp lý giữa các 
bộ phận. Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, cử nhân, công nhân, nhân 
viên lành nghề đáp ứng nhu cầu cơ bản về số lượng cũng như chất 
lượng về chuyên môn và tinh thần gắn bó cùng Công ty.

”
Stt Năm hu nhập bình quân (đồng/tháng/người)

1 2018 9.710.000

2 2019 12.349.000
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Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Các dự án đang trong giai đoạn thi công trọng điểm cho chủ đầu tư: Công trình 
thủy lợi Tân Mỹ, Công trình thủy lợi Đồng Mít. Cả hai công trình tập trung thi công 
bằng công nghệ bê tông đầm lăng RCC. Đến cuối tháng 10 năm 2019, tại Dự án 
thủy lợi Tân Mỹ, Công ty thực hiện thi công bê tông RCC bờ phải đến cao trình 175 
và đoạn qua lòng sông đến cao trình 167, khối lượng Bê tông RCC đạt 110.000 m3.

Các dự án đã ký kết hợp đồng và bước đầu triển khai: hi công Cụm công trình cửa xả - Dự 
án điện tích năng Bác Ái. Gói thầu số 19.1-XD của Ban Quản lý dự án hủy điện 3 – Chi 
nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các dự án đang tạm dừng thi công do địa chất bất thường và chỉ thi công các hạng mục 
hoàn thiện còn lại: Công trình hủy điện Đa Nhim mở rộng và Công trình hủy điện 
hượng Kon Tum.
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2019

Khả năng thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,04 1,16

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,38 0,40

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản % 85,07 84,96

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 569,81 565,10

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,90 0,98

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,41 0,44

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 4,84 0,40

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 13,88 1,16

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân % 1,97 0,17

Tình hình tài chính
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,04 lần (năm 
2018) lên 1,16 lần (năm 2019) và khả năng thanh 
toán nhanh cũng tăng từ 0,38 lần lên mức 0,40 
lần. Cả 2 hệ số khả năng thanh toán của Công 
ty đều cải thiện hơn so với năm 2018, chủ yếu 
là do Công ty đã giảm nợ vay ngắn hạn trong 
năm giúp giảm bớt áp lực về lãi vay cho Công 
ty. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn của 
Công ty lại tăng mạnh và tiền, các khoản tương 
đương tiền thì giảm mạnh làm ảnh hưởng đến 
việc thanh toán tức thời các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
xây dựng, xây lắp, thi công công trình là vay nợ nhiều để 
tài trợ cho việc xây dựng dự án và thu tiền trước của khách 
hàng theo tiến độ thực hiện nên nợ phải trả thường rất 
lớn, do đó nợ phải trả của Công ty luôn chiếm tỷ trọng cao 
trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Năm 2019, hệ số nợ/
vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với năm 2018. Việc giảm này 
do trong năm 2019 đã giảm tỷ trọng, tất toán một số khoản 
vay ngắn hạn và dài hạn với các ngân hàng. Bên cạnh đó, 
do tình hình hoạt động kinh doanh của trong năm gặp khó 
khăn dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh đã làm giảm 
nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Mặc dù hoạt động kinh doanh trong năm 
không được thuận lợi nhưng các chỉ tiêu 
về năng lực hoạt động vẫn được đảm bảo 
và duy trì như cùng kỳ năm trước, cho thấy 
Công ty vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất 
kinh doanh tương đối hiệu quả. Vòng quay 
tổng tài sản tăng nhẹ, từ mức 0,41 lần năm 
2018 lên 0,44 lần năm 2019 cho thấy hiệu 
quả sử dụng tài sản của Công ty cải thiện 
hơn, một đồng tài sản bỏ ra đã mang lại 
nhiều doanh thu hơn.

Lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 
2018 là nguyên nhân chính làm cho hầu hết các chi 
tiêu khả năng sinh lời của Công ty giảm đáng kể trong 
năm 2019. Hiệu quả sử dụng tài sản giảm từ mức 1,97% 
năm 2018 xuống chỉ còn 0,17% năm 2019 và hiệu quả 
sử dụng vốn của cổ đông cũng giảm tương tự, từ mức 
13,88% xuống chỉ còn 1,16% năm 2019. Khi các dự án 
như: Công trình hủy lợi Tân Mỹ, Công trình thủy lợi 
Đồng Mít,… được đẩy nhanh thi công theo tiến độ yêu 
cầu của chủ đầu tư sẽ kỳ vọng việc tăng doanh thu, lợi 
nhuận cho Công ty giúp hiệu quả sử dụng tài sản và 
vốn chủ sở hữu của C47 sẽ cải thiện hơn.

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Đơn vị tính: Lần

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số nợ/tổng tài sản Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

Năm 2018 Năm 2019

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Đơn vị tính: Vòng

Năm 2018 Năm 2019

1,04 1,16

0,38 0,40

85,07% 84,96%

569,81%
565,10%

0,90
0,98

0,440,41

4,84%

1,16% 1,97%
0,17%

13,88%

0,40%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ 
Doanh thu thuần

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ 
Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ 
Tổng tài sản bình quân
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Tình hình cổ đông, vốn đầu tư của chủ sở hữu

hông tin cổ phần tại thời điểm 31/12/2019

• Vốn điều lệ công ty: 170.201.300.000 đồng

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.020.130 cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

• Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

STT Đối tượng Số lượng cổ đông
Số lượng cp nắm 

giữ
Tỷ lệ năm giữ (%)

1 Cổ đông trong nước 1.335 16.969.620 99,70%

- Tổ chức 18 1.303 0,01%

- Cá nhân 1.317 16.968.317 99,69%

2 Cổ đông nước ngoài 12 50.510 0,30%

- Tổ chức 4 35.082 0,21%

- Cá nhân 8 15.428 0,09%

Tổng cộng 1.347 17.020.130 100,00%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trong năm 2019, Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Trong năm 2019, Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
Các chứng khoán khác
Không có.



Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Tình hình tài chính

Đánh giá chung về công tác quản lý Công ty

Kế hoạch phát triển tương lai

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
TH 2018 TH 2019 KH 2019

TH 2019/ 

TH 2018
TH 2019/ 
KH 2019

Tổng doanh thu Tỷ đồng 892,70 894,62 973,72 100,22% 91,88%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 43,17 3,54 22,00 8,20% 16,09%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 20,00 - 10,00 - -

Bảng hiệu quả hoạt động

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra

Hoạt động kinh doanh tại Công ty chủ yếu là xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện đã ký hợp 

đồng với các chủ đầu tư. Trong năm 2019, các dự án xây dựng có nhiều biến động khó dự đoán 

cùng những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. 

Công ty đã chưa hoàn thành được các kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra, cụ thể với chỉ tiêu 

tổng doanh thu là 894,6 tỷ đồng đạt 91,88% kế hoạch năm, tăng 0,22% so với năm 2018; lợi nhuận 

sau thuế giảm từ hơn 43 tỷ đồng năm 2018 xuống còn hơn 3,5 tỷ đồng năm 2019, chỉ hoàn thành 

16,09% kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là do địa chất bất thường nên Công ty đang tạm dừng thi công tại hai dự án 

là Công trình hủy điện Đa Nhim mở rộng và công trình hủy điện thượng Kon Tum.

Những tiến bộ công ty đã đạt được
Trong năm 2019, Công ty đã triển khai phần mềm quản lý Bravo của Công ty Cổ phần Phần mềm 

Bravo, giúp Công ty quản lý tốt các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm chi phí vận 

hành.
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Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2018 Tỷ trọng 31/12/2019 Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 1.311,68 60,61% 1.272,75 66,28%

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 852,62 39,39% 647,40 33,72%

Tổng tài sản Tỷ đồng 2.164,30 100,00% 1.920,15 100,00%

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2018 Tỷ trọng 31/12/2019 Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 1.263,90 68,65% 1.094,27 67,07%

Nợ dài hạn Tỷ đồng 577,27 31,35% 537,18 32,93%

Tổng nợ phải trả Tỷ đồng 1.841,17 100,00% 1.631,45 100,00%

Tình hình tài sản Tình hình nợ phải trả

Bảng Cơ cấu tài sản Bảng Cơ cấu nợ phải trả

Trong cơ cấu Tổng tài sản thì tỷ trọng tài sản ngắn 
hạn chiếm phần lớn. Năm 2019, tỷ trọng này có sự gia 
tăng từ 60,61% (năm 2018) lên 66,28%.
Xét riêng tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho và các khoản 
phải thu ngắn hạn là 2 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn 
nhất, lần lượt hơn 60% và gần 30% năm 2019. Hàng 
tồn kho tại ngày 31/12/2019 là hơn 830 tỷ đồng, giảm 
0,26% so với cùng kỳ năm 2018, cùng với đó, các 
khoản phải thu ngắn hạn tăng xấp xỉ 25% so với cùng 
kỳ lên 393,53 tỷ đồng do tăng khoản phải thu đối với 
khách hàng là Công ty Cổ phần hủy điện Vĩnh Sơn 
– Sông Hinh và Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy 
lợi 7. Tuy nhiên, khoản mục tác động chủ yếu dẫn 
đến tài sản ngắn hạn giảm từ 1.311,68 tỷ đồng năm 
2018 xuống 1.272,75 tỷ đồng năm 2019 là tiền và các 
khoản tương đương tiền, năm 2019 tình hình hoạt 
động kinh doanh không thuận lợi nhưng Công ty vẫn 
phải đảm bảo nguồn tiền cho các hoạt động sản xuất 
kinh doanh, công tác quản lý và thanh toán các khoản 
lãi vay nên làm cho lượng tiền mặt tại quỹ giảm mạnh 
so với cùng kỳ.
Tài sản dài hạn giảm từ hơn 850 tỷ đồng năm 2018 
xuống còn chưa tới 650 tỷ đồng năm 2019, nguyên 
nhân do trong năm Công ty đã thực hiện thanh lý, 
nhượng bán máy móc thiết bị cùng một số phương 
tiện vận tải và chuyển giao dự án 105 Tây Sơn cho đối 
tác nên phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 
đi, là 2 nguyên nhân làm tài sản dài hạn giảm hơn 
24% so với năm 2018.

Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

Tài sản dài hạn
Nợ dài hạn

Nợ dài hạn

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2018

CƠ CẤU
NỢ PHẢI TRẢ

2018

CƠ CẤU
NỢ PHẢI TRẢ

2019

Năm 2019, cơ cấu nợ phải trả của Công ty cải thiện 
hơn khi các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn đều giảm 
so với cùng kỳ. Nợ ngắn hạn giảm từ 1.263,90 tỷ đồng 
năm 2018 xuống 1.094,27 tỷ đồng năm 2019 và nợ 
dài hạn cũng giảm hơn 40 tỷ đồng, chủ yếu do Công 
ty thực hiện thanh toán một phần các khoản vay của 
ngân hàng. Như vậy, tính đến 31/12/2019, Công ty 
còn gần 760 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, giảm hơn 140 
tỷ đồng nợ vay so với hồi đầu năm, điều này đã giúp 
Công ty giảm bớt áp lực về khả năng thanh toán các 
khoản lãi vay trong tương lai.

60,61%
68,65%

67,07%

39,39%
31,35%  

32,93%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2019

66,28% 33,72%
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Đánh giá chung về Công tác quản lý Công ty Kế hoạch phát triển tương lai

• Toàn thể cán bộ, công nhân viên tin tưởng, 

đoàn kết, toàn tâm phấn đấu làm việc, quyết 

tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đặt ra. 

• hiết bị máy móc và dây chuyền công nghệ 

được đầu tư hợp lý, hiện đại, chất lượng tốt, đã 

hoạt động ổn định thời gian qua. hiết bị máy 

móc và dây chuyền này đảm bảo cho việc thi 

công công trình đạt chất lượng, mỹ thuật, tiến 

độ và hiệu quả. Công ty luôn tìm tòi, nghiên 

cứu áp dụng công nghệ mới vào thi công xây 

dựng các công trình. 

• Hiện Công ty là một trong những doanh ng-

hiệp hàng đầu trong nước chuyên về lĩnh vực 

thi công các công trình thủy lợi, thủy điện. Các 

công trình do Công ty đảm nhận thi công luôn 

được các cơ quan ban ngành đánh giá cao về 

chất lượng, mỹ thuật và đảm bảo tiến độ. Các 

lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như: Kinh 

doanh Nhà hàng khách sạn và du lịch lữ hành, 

dịch vụ Xuất khẩu lao động,… cũng góp phần 

đáng kể vào doanh thu hàng năm của Công ty. 

• Các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường cũng 

được Công ty chú trọng và đẩy mạnh.

Trong năm 2019, Công ty áp dụng mô hình quản 

trị không có Ban Kiểm soát thay bằng Ban Kiểm 

toán nội bộ. Điều đó, đáp ứng được mô hình quản 

trị tiên tiến và được Nhà nước khuyến khích, giúp 

bộ máy hoạt động tinh gọn và tiết giảm được chi 

phí quản lý cho Công ty.

hực hiện đầy đủ, áp dụng và duy trì hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000.

Liên tục rà soát, điều chỉnh lại chức năng nhiệm 

vụ, quyền hạn của các Phòng, Xí nghiệp. hực 

hiện sáp nhập các Xí nghiệp Xây lắp.

Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại 

Công ty lên 49% theo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông.

• Ban Lãnh đạo, các cán bộ quản lý và 

người lao động đảm bảo cán bộ nhân 

viên luôn được tạo điều kiện nâng cao 

trình độ quản lý và chuyên môn. Công 

ty đảm bảo người lao động luôn có công 

việc ổn định, tạo điều kiện cho người 

lao động phát huy hết khả năng và nâng 

cao năng suất lao động.

• Kế hoạch sản xuất được định hướng rõ 

ràng và cân đối trên cơ sở các công trình 

đang triển khai thi công, đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật và nguồn vốn thanh toán.
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Đánh giá của Hội dồng quản trị 
về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội dồng quản trị 
về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch và định hướng 
của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về 
các mặt hoạt động của Công ty 

Kế hoạch và định hướng của 
Hội đồng quản trị 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về 
hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hợp đồng xây dựng, thi công, xây lắp

Hoạt động xây dựng các dự án trong năm gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, hai dự án Công trình hủy điện Đa 
Nhim và Công trình hủy điện hượng KonTum phải tạm dừng thi công do địa chất bất thường. Công ty đã 
cùng với các chủ đầu tư có các biện pháp xử lý để tiếp tục thi công các khối lượng còn lại tại hai dự án này.
Công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công tại hai dự án trọng điểm là Dự án hủy lợi Hồ chứa nước Đồng Mít, 
Hệ thống hủy lợi Tân Mỹ.
Cuối năm 2019, Công ty đã ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án hủy Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam để thi công gói thầu số 19.1-XD: hi công Cụm công trình cửa xả, dự án Điện tích năng Bác 
Ái. Đây là dự án quan trọng mà Công ty đảm nhận cần phải chú trọng hoàn thành tốt.

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ
Mảng cung cấp dịch vụ của năm 2019 giảm nhẹ do việc cạnh tranh khá gay gắt của các đối thủ cùng ngành. 
Tuy nhiên, Công ty đã giảm thiểu được một phần chi phí quản lý nên vẫn đảm bảo được tỷ lệ lợi nhuận.

Quan hệ công việc giữa 
Ban Tổng Giám đốc và Hội 
đồng quản trị, Ban Kiểm 
toán nội bộ đúng theo quy 
chế quản trị của Công ty.
Ban Tổng Giám đốc thực 
hiện quy chế báo cáo thông 
tin đúng quy định của pháp 
luật, kịp thời, chính xác và 
trung thực.

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các 
chủ trương của HĐQT. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân 
cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty để hoàn 
thành kế hoạch đề ra. Tổng giám đốc cũng là thành viên HĐQT của Công ty, 
nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.
Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, họp 
bàn để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác trong điều hành hoạt động 
kinh doanh. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc hợp 
lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy cao nhất 
năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2019 KH 2020 KH2020/TH2019

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 894,62 1.024,79 114,55%

2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,54 25,00 706,21%

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức Tỷ đồng - 10% -

Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Các kế hoạch định hướng 2020
Liên kết đấu thầu và thi công để nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động xây lắp; tập trung cải tiến, phối 
hợp tốt giữa các bộ phận của Công ty để nâng cao chất lượng hồ sơ đấu thầu, quản trị giá thành cung 
ứng vật tư, giám sát và điều phối thi công hiệu quả.
Tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và định mức nhằm kiểm soát, tiết kiệm tối đa các chi phí 
đầu vào để giảm chi phí sản xuất, có mức giá đấu thầu hợp lý nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị 
trường.
hực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành 
thực thi tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, trong đó đặc biệt là hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận phải được 
đặt lên hàng đầu.



Hội đồng quản trị

Ban kiểm toán nội bộ

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, 
Ban Kiểm toán nội bộ và Ban điều hành

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Hội đồng quản trị

Danh sách Hội đồng quản trị

Stt Họ và tên Chức vụ

01 Ông Nguyễn Lương Am Chủ tịch HĐQT

02 Ông Lê Trường Sơn Phó Chủ tịch HĐQT

03 Ông Dương Minh Quang hành viên HĐQT

04 Ông Tạ Nam Bình hành viên HĐQT độc lập

05 Ông Võ Trọng Hiếu hành viên HĐQT độc lập

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Lương Am - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh 1954

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hủy lợi

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 2.359.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,86% vốn điều lệ

Ông Tạ Nam Bình - hành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

Năm sinh 1975

Trình độ chuyên môn hạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phần

Ông Võ Trọng Hiếu - hành viên HĐQT

Năm sinh 1983

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phần

Ông Lê Trường Sơn -  Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh 1976

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 619.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,64% vốn điều lệ

Ông Dương Minh Quang - hành viên HĐQT

hông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Công ty có thành lập tiểu ban nhân sự và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
Ban kiểm toán nội bộ hoạt động thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm 
soát nội bộ các mặt hoạt động của Công ty theo yêu cầu của HĐQT.
Ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2019 và đã 
được HĐQT phê duyệt. Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của các công 
ty con, các chi nhánh và các công trình thi công của Công ty. Đồng thời, Ban kiểm toán nội bộ đã làm việc với 
đơn vị kiểm toán độc lập để lập và thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong khoản thời gian từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp với sự tham dự 
của các thành viên như sau:

Stt Họ và tên Chức vụ Số buổi họp tham dự Lý do không tham dự

01 Ông Nguyễn Lương Am Chủ tịch HĐQT 1/4 Khám chữa bệnh

02 Ông Lê Trường Sơn Phó Chủ tịch HĐQT 4/4 -

03 Ông Dương Minh Quang hành viên HĐQT 4/4 -

04 Ông Tạ Nam Bình hành viên HĐQT độc lập 4/4 -

05 Ông Võ Trọng Hiếu hành viên HĐQT độc lập 3/4 Kế hoạch công tác

Các cuộc họp trong năm diễn ra theo định kỳ, có kế hoạch và đạt được đầy đủ nội dung đề ra.
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 Số 02/NQ-HĐQT 02/01/2019 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

2 Số 04/NQ-HĐQT 02/01/2019 Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.

3 Số 23/NQ-HĐQT 07/01/2019 hực hiện kế hoạch chi theo định kỳ.

4 Số 66/NQ-HĐQT 14/01/2019 hanh lý thiết bị đợt 6 năm 2018.

5 Số 107/NQ-HĐQT 22/01/2019 Kiểm toán nội bộ công trình thủy lợi Tân Mỹ.

6 Số 125/NQ-HĐQT 26/01/2019 Kiểm toán nội bộ Đội vận tải.

7 Số 151/NQ-HĐQT 31/01/2019
Phê duyệt quỹ lương khoán đối với khối Văn phòng và Xí nghiệp 

Phước An trong năm 2019.

8 Số 153/NQ-HĐQT 31/01/2019 Mua xe Toyota Land Cruizser.

9 Số 220/NQ-HĐQT 20/02/2019
Bổ nhiệm bà Trần Nữ Huyền Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công 

ty TNHH MTV An Phước.

10 Số 255/NQ-HĐQT 01/03/2019
Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất 

thường ngày 24/11/2018.

11 Số 256/NQ-HĐQT 01/03/2019
Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 49% theo 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2018.

12 Số 257/NQ-HĐQT 01/03/2019
Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khách sạn Hải Âu đối với ông Nguyễn 

Văn Phúc.

13 Số 262/QĐ-HĐQT 01/03/2019
hành lập văn phòng đại diện của Công ty tại công trình Hồ chứa 

nước Đồng Mít.

14 Số 263/NQ-HĐQT 01/03/2019
Bổ nhiệm ông Phan hanh Lân đứng đầu văn phòng đại diện của 

Công ty tại công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.

15 Số 266/QĐ-HĐQT 01/03/2019
hành lập văn phòng đại diện của Công ty tại công trình Hồ chứa 

nước Ngòi Giành.

16 Số 267/NQ-HĐQT 01/03/2019
Bổ nhiệm ông Lê Văn Cường đứng đầu văn phòng đại diện của Công 

ty tại công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành.

17 Số 270/NQ-HĐQT 01/03/2019
Bổ nhiệm ông Lương Tâm Sáng giữ chức vụ Giám đốc điều hành các 

gói thầu tại công trình thủy điện hượng Kon Tum.

18 Số 272/NQ-HĐQT 02/03/2019 Chỉ tiêu kinh doanh và mức thưởng cho khách sạn Hải Âu năm 2019.

19 Số 273/NQ-HĐQT 02/03/2019 Chỉ tiêu kinh doanh và mức thưởng cho nhà hàng Định Bình năm 2019.

20 Số 275/NQ-HĐQT 02/03/2019
hông qua đầu tư xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý cho toàn 

Công ty.

21
Số 307/NQ-

HĐQT
09/03/2019

Bổ nhiệm bà Đoàn hị Bằng giữ chức vụ Kế toán trưởng khách 
sạn Hải Âu.

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

22 Số 308/NQ-HĐQT 09/03/2019
Bổ nhiệm ông Lê hăng Long giữ chức vụ Phó Giám đốc xí nghiệp 

Xây dựng số 01.

23 Số 322/NQ-HĐQT 13/03/2019 Kiểm toán nội bộ công trình thủy điện hượng Kon Tum.

24 Số 323/NQ-HĐQT 13/03/2019
Bổ nhiệm bà Đoàn hị Bằng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ du lịch Hải Âu.

25 Số 339/NQ-HĐQT 16/03/2019
Đầu tư hệ thống làm lạnh nước cấp cho trạm trộn bê tông RCC tại 

công trình Tân Mỹ.

26 Số 399/NQ-HĐQT 27/03/2019
Bổ nhiệm ông Vũ Văn Quy giữ chức vụ Giám đốc xí nghiệp Xây dựng 

số 01.

27 Số 443/NQ-HĐQT 02/04/2019 Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

28 Số 468/NQ-HĐQT 05/04/2019 hanh lý thiết bị xe máy đợt 1 năm 2019.

29 Số 500/NQ-HĐQT 12/04/2019 Mua xe Ford Transit Luxury.

30 Số 538/NQ-HĐQT 19/04/2019 hanh lý thiết bị xe máy đợt 2 năm 2019.

31 Số 649/NQ-HĐQT 10/05/2019
Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV 

– Chi nhánh Bình Định.

32 Số 690/NQ-HĐQT 20/05/2019 Chuyển nhượng tài sản trên đất thuộc dự án vườn rau Măng Đen.

33 Số 711/NQ-HĐQT 22/05/2019
Sửa đổi Điều lệ công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên ngày 12/05/2019.

34 Số 716/NQ-HĐQT 22/05/2019
Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 49% theo 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2019.

35 Số 719/NQ-HĐQT 22/05/2019 Kiểm toán nội bộ khách sạn Hải Âu.

36 Số 727/NQ-HĐQT 24/05/2019
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hải giữ chức vụ Giám đốc điều hành gói 

thầu số 20 - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

37 Số 728/NQ-HĐQT 24/05/2019
Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc điều 

hành gói thầu số 12.01 (DNE-D1) - hủy điện Đa Nhim.

38 Số 795/NQ-HĐQT 04/06/2019
Bổ nhiệm ông Nguyễn hiện Tựu giữ chức vụ Phó Giám đốc xí nghiệp 

Xây dựng số 02.

39 Số 800/NQ-HĐQT 06/06/2018 Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó phòng Vật tư thiết bị.

40 Số 853/NQ-HĐQT 14/06/2019 Đầu tư nghiền côn thủy lực 1200.

41 Số 854/NQ-HĐQT 15/06/2019
Phê duyệt chi phí Ban điều hành công trường Đa Nhim từ ngày 

01/04/2019 đến 31/08/2019.

42 Số 865/NQ-HĐQT 17/06/2019 Đầu tư màn hình Led cho khách sạn Hải Âu.
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STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

43 Số 921/NQ-HĐQT 29/06/2019 Đầu tư thiết bị thi công RCC và máy chủ vận hành phần mềm quản lý.

44 Số 927/NQ-HĐQT 01/07/2019 hành lập ban cải tạo công năng tòa nhà Văn phòng Công ty.

45 Số 936/NQ-HĐQT 02/07/2019 Kiểm toán nội bộ Nhà hàng Định Bình.

46 Số 961/NQ-HĐQT 10/07/2019
Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cần giữ chức vụ Giám đốc Ban điều 

hành gói thầu 05-XL thuộc dự án hồ chứa nước Đồng Mít.

47 Số 1015/NQ-HĐQT 19/07/2019
Cơ cấu, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý tại Công trường hồ chứa 

nước Đồng Mít.

48 Số 1108/NQ-HĐQT 08/08/2019 Ký hợp đồng của người có liên quan đến thành viên HĐQT.

49 Số 1116/NQ-HĐQT 08/08/2019
Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV cung ứng và XNK lao động 

Bình Định.

50 Số 1138/NQ-HĐQT 14/08/2019 Tạm dừng hoạt động Nhà hàng Định Bình.

51 Số 1168/NQ-HĐQT 20/08/2019
Miễn nhiệm Phó Giám đốc khách sạn Hải Âu đối với bà Trần hị Lệ 

Chơn.

52 Số 1211/NQ-HĐQT 26/08/2019
Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV An Phước cho đối 

tác.

53 Số 1217/NQ-HĐQT 27/08/2019
Bổ nhiệm ông Dương Minh Quang giữ chức vụ Giám đốc Ban điều 

hành gói thầu W-MW-01 thuộc dự án hủy điện Trung Sơn.

54 Số 1320/NQ-HĐQT 19/09/2019 Sửa chữa nhà hàng Sao Mai khách sạn Hải Âu.

55 Số 1321/NQ-HĐQT 19/09/2019 hanh lý thiết bị xe máy đợt 3 năm 2019.

56 Số 1329/NQ-HĐQT 20/09/2019 hành lập Tiểu ban nhân sự thuộc HĐQT.

57 Số 1330/NQ-HĐQT 20/09/2019 hành viên của Tiểu ban nhân sự thuộc HĐQT.

58 Số 1355/NQ-HĐQT 27/09/2019 Mua máy xúc lật.

59 Số 1399/NQ-HĐQT 03/10/2019
Gia hạn thời gian và chi phí hoạt động của Ban điều hành công trường 

Đa Nhim.

60 Số 1460/NQ-HĐQT 16/10/2019
Bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban điều 

hành gói thầu 05-XL thuộc dự án hồ chứa nước Đồng Mít.

61 Số 1475/NQ-HĐQT 21/10/2019 Cho thuê căn nhà số 71 Biên Cương, TP. Quy Nhơn.

62 Số 1505/NQ-HĐQT 31/10/2019 hanh lý thiết bị xe máy đợt 4 năm 2019.

63
Số 1519/NQ-

HĐQT
04/11/2019

Dự án đầu tư và Hồ sơ hiết kế cơ sở dự án cải tạo công năng 
tòa nhà 47 thành văn phòng làm việc kết hợp Khách sạn 3 sao.

64
Số 1527/NQ-

HĐQT
06/11/2019

Bổ nhiểm ông Lương Đăng Hào giữ chức vụ Chủ tịch Công ty 
TNHH MTV cung ứng và XNK lao động Bình Định.

65
Số 1545/NQ-

HĐQT
09/11/2019 Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Hầm Hô.

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

66 Số 1595/NQ-HĐQT 22/11/2019 Bổ nhiệm ông Cao Tuấn Hào giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật.

67 Số 1610/NQ-HĐQT 25/11/2019 Kiểm toán nội bộ công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.

68 Số 1631/NQ-HĐQT 19/11/2019 hanh lý thiết bị xe máy đợt 5&6 năm 2019.

69 Số 1677/NQ-HĐQT 12/12/2019 Trang bị thiết bị cho khối văn phòng.

70 Số 1697/NQ-HĐQT 16/12/2019 hanh lý thiết bị xe máy đợt 5&6 năm 2019.

71 Số 1747/NQ-HĐQT 23/12/2019
Bổ nhiệm ông Lê Quang Lợi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng kiêm Giám 

đốc điều hành Cụm công trình cửa xả - hủy điện tích năng Bác Ái.

72 Số 1748/NQ-HĐQT 23/12/2019
Bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa giữ chức vụ phó Giám đốc điều hành 

Cụm công trình cửa xả - hủy điện tích năng Bác Ái.

73 Số 1789/NQ-HĐQT 28/12/2019 hanh lý thiết bị đợt 7 năm 2019.

74 Số 1790/NQ-HĐQT 28/12/2019 Đầu tư hệ thống âm thanh và họp trực tuyến phòng họp.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

• Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đề xuất các 

nội dung trình HĐQT xem xét. HĐQT cũng giao Phó Chủ tịch trực tiếp tham dự và chỉ đạo trong các cuộc 

họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành. Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực 

tiếp theo dõi và chỉ đạo ban thanh lý tài sản và ban thu hồi nợ. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 

Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

• Chỉ đạo thực hiện công tác lập báo cáo tài chính, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các 

báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm;

• Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

• Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;

• Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra.
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Ngày 24/11/2018, Công ty Cổ phần Xây Dựng 47 tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và đã thông qua 
việc thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình không có Ban Kiểm 
soát và sửa đổi Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm soát ngừng hoạt động từ ngày 24/11/2018. heo quyết định 
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập với các thành viên sau:

Stt Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/từ nhiệm

01 Ông Tạ Nam Bình Trưởng ban Bổ nhiệm 07/12/2018

02 Ông Lương Đăng Hào Phó ban thường trực Bổ nhiệm 07/12/2018

03 Ông Lê Trung Nam Phó ban Bổ nhiệm 07/12/2018

Ban kiểm toán nội bộ

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, 
Ban Kiểm toán nội bộ và Ban điều hành

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị tính Tổng thù lao

1 Ông Nguyễn Lương Am Chủ tịch HĐQT Đồng 216.000.000

2 Ông Lê Trường Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đồng 192.000.000

3 Ông Dương Minh Quang hành viên HĐQT Đồng 96.000.000

4 Ông Tạ Nam Bình hành viên HĐQT độc lập Đồng 96.000.000

5 Ông Võ Trọng Hiếu hành viên HĐQT độc lập Đồng 96.000.000

5 Ông Võ Trọng Hiếu hành viên HĐQT độc lập Đồng 96.000.000

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
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Phát triển bền vững
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Mục tiêu phát triển bền vững Nguồn nguyên liệu và năng lượng

Trong ngắn hạn

Trong dài hạn

• Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường 
cho cán bộ quản lý và người lao động như làm các ấn phẩm tuyên truyền, ra quân làm 
vệ sinh môi trường, chăm sóc cây trồng xung quanh khu vực xây dựng.

• hực hiện đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và được các cơ quan có thầm quyền phê việc theo từng lĩnh vực hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

• hực hiện quản lý nguồn chất thải nguy hại, các hoạt động thu gom rác thải đều được 
tập hợp đúng nơi quy định, có hợp đồng thu gom rác thải với các đơn vị có đầy đủ chức 
năng và điều kiện hoạt động được cơ quan nhà nước công nhận.

• hực hiện đóng phí bào vệ môi trường đối với nước xả thải, rác thải,… theo quy định 
pháp luật.

• Tiếp tục thực hiện đầu tư các máy móc thiết bị theo công nghệ hiện đại có các hệ thống 
xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường.

• Công ty tiếp tục duy trì chăm sóc các mảng cây xanh trồng xung quanh khu vực các dự 
án nhằm giảm thiểu bụi phát tán.

• Tạo ra những điều kiện tốt nhất để người lao động hoạt động, làm việc đạt năng suất 
cao nhất, phát huy hết khả năng của bản thân để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công 
ty. Bên cạnh đó, xây dựng một môi trường làm việc văn minh, lịch sự để liên tục phát 
triển, hội nhập với thời đại.

• Công ty luôn nhiệt tình tham gia các công tác xã hội, hoạt động từ thiện,… nhằm chia 
sẻ, giúp đỡ địa phương, đồng bào khó khăn; đóng góp một phần sức lực để phát triển 
cộng đồng.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, xây 
lắp nên nguồn nguyên vật liệu chủ yếu là dăm cát, xi măng, 
thép,… Tất cả vật liệu đưa vào dự án đều được phòng vật tư 
- thiết bị, phòng thí nghiệm LAS XD-325 và phòng kế hoạch 
kiểm tra từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, đảm bảo đáp ứng 
đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu của dự án với đơn giá 
thấp nhất.

Công ty thực hiện đáp ứng đủ các yêu cầu về việc tiêu thụ 
năng lượng, thực hiện tiết kiệm và thường xuyên tìm các giải 
pháp đầu tư thay thế các máy móc thiết bị đã cũ bằng các 
máy móc thiết bị mới tiết kiệm năng lượng sử dụng. 
Đối với hoạt động của nhà hàng khách sạn, nhờ việc sử dụng 
các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị khi không 
cần thiết sử dụng,… đã giúp Công ty tiết kiệm được điện 
năng tiêu thụ. Đối với hoạt động xây lắp, Công ty áp dụng 
chính sách khoán và định mức xăng dầu. Nhờ vậy, đã giảm 
được đáng kể lượng tiêu hao xăng dầu so với trước đây.

Tiêu thụ nước
Với hoạt động xây lắp, Công ty cũng thường xuyên tận dụng 
nguồn nước tự nhiên từ các kênh rạch, sông suối nơi thi 
công các công trình để thực hiện dự án.
Các hoạt động khai thác và xả thải đều được cơ quan có 
thẩm quyền cấp phép và Công ty luôn duy trì, thực hiện 
đúng theo giấy phép.

Tiêu thụ năng lượng

Mục tiêu phát triển bền vững
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Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, không chỉ đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định mà 
còn thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây Dựng 47 đối với đời sống và sức khỏe của 
người lao động trong công ty. Đây là sự động viên kịp thời để toàn bộ người lao động trong công ty tiếp tục nỗ 
lực và cống hiến sáng tạo vì sự phát triển của công ty.
Hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động khám sức khỏe định kỳ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của 
người lao động, Công ty Cổ phần Xây Dựng 47 đã phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, TP Quy Nhơn 
(Bình Định)  tổ chức, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ trong năm 2019 cho người lao động, đây là 
hoạt động diễn ra thường niên của Công ty.
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là khối công nhân trực tiếp tham gia sản xuất, từ ngày 
20/9/2019 đến ngày 30/9/2019 Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động trong 
công ty với phương châm “Đảm bảo sức khỏe, đảm bảo sản xuất”.

Chính sách đối với người lao động

Về đào tạo
Lực lượng lao động luôn được đào tạo nhằm chuẩn bị và phục vụ nguồn 
lực cho các dự án. Đồng thời, tập trung thực hiện các công tác đào tạo 
chuyên sâu, bổ sung kiến thức – kỹ năng cho các nhân sự tiềm năng tạo 
đội ngũ kế thừa đảm nhận vị trí chỉ huy trưởng công trường.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đặt vấn đề 
hợp tác. Công ty thường xuyên mở lớp đào tạo về ngoại ngữ cho người 
lao động nhằm đón đầu nhu cầu của thị trường.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Đối với chế độ tiền lương, Công ty tuân thủ theo Luật Lao động 
và Quy chế nâng bậc lương của Công ty đã ban hành. Lương 
bình quân theo đầu người trong năm 2019 là 12.349.000 đồng/
người/tháng
Hoàn tất việc xây dựng thang lương cơ bản theo mức lương tối 
thiểu vùng năm 2019 và những thay đổi cơ sở của Nhà nước, 
tăng các khoản phụ cấp phải đóng BHXH và các khoản hỗ trợ 
phù hợp với các quy định pháp luật.
Công tác theo dõi và báo cáo tăng/giảm về các chế độ bảo hiểm 
bắt buộc thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động. Công tác giải quyết các chế độ theo quy định cho người 
lao động được cải tiến, thực hiện hàng tháng kịp thời thanh toán 
cho người lao động.
Ban Tổng Giám đốc luôn có những đề xuất về các chính sách 
lương thưởng chung phù hợp với người lao động và cho toàn 
Công ty với HĐQT.
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Trách nhiệm vì cộng đồng

Trong quá trình thi công các công trình xây dựng, Công ty đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa 

phương, trong đó không ít lao động được nhận làm việc chính thức và lâu dài tại Công ty. 
hực hiện các chương trình thiện nguyện chung tay vì một cộng đồng nhân ái và sẻ chia.
Tiếp tục thực hiện chương trình liên kết với các trường đại học.
Gắn kết trách nhiệm cùng cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội nhân văn hơn.
Tạo việc làm cho sinh viên và thu hút các tài năng trẻ.
Công ty cũng thường xuyên tham gia các hoạt động khuyến học tại các huyện, các xã còn nhiều khó khăn.

Trong năm Công ty không có trường hợp bị xử 
phạt về vi phạm Pháp luật và môi trường.
Các dự án đều thực hiện nộp thuế tài nguyên và 
phí môi trường theo đúng quy định.
Công ty đã trồng hàng nghìn cây xanh ở các mái 
dốc, bãi thải trên khu vực công trường nhằm hạn 
chế xói mòn, sạt lở đất vì an toàn sinh thái và cải 
thiện cảnh quan môi trường cho khu vực xây dựng. 
Với phương châm “Vì một môi trường bền vững”. 

Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thi 
công.
Bên cạnh đó, cây xanh luôn được trồng trong khuôn 
viên nhà ở và nhà làm việc, tạo không gian làm việc 
xanh - sạch. Việc đảm bảo môi trường và cảnh quan 
Xanh – Sạch – Đẹp trên công trường, không chỉ là yêu 
cầu bắt buộc của Dự án, mà còn tạo được không khí 
hài hòa trên công trường, góp phần bảo vệ môi trường.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

PHẦN VI:
Báo cáo tài chính
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Bình Định, ngày 17 tháng 04 năm 2020
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


