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THÔNG TIN KHÁI QUÁT01

Tên giao dịchTên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47.

Giấy chứng nhận đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp sốdoanh nghiệp số

:
4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005 và thay đổi lần 
thứ 21 vào ngày 28/02/2022.

Vốn điều lệ tại 31/12/2021Vốn điều lệ tại 31/12/2021 : 215.295.040.000 đồng.

Vốn điều lệ tại GCNĐKDN thay Vốn điều lệ tại GCNĐKDN thay 
đổi lần thứ 21 ngày 28/02/2022đổi lần thứ 21 ngày 28/02/2022

: 275.295.040.000 đồng.

Địa chỉĐịa chỉ :
Số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Số điện thoạiSố điện thoại : (0256) 3522166.

Số faxSố fax : (0256) 3522316.

WebsiteWebsite : https://www.xaydung47.vn 

Mã cổ phiếuMã cổ phiếu : C47 

Sàn niêm yếtSàn niêm yết HOSE

 

Công trình Đập đầu mối Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận
Dung tích hồ chứa: 219,8 triệu m3
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN02

NĂM 1999

NĂM 1996NĂM 1975

NĂM 1993

NĂM 2005

NĂM 2011

NĂM 2016 NĂM 2021

NĂM 2017

Tiền thân là Công ty Xây dựng 
Thủy lợi 7 được thành lập 
ngày 08/09/1975 theo Quyết 
định số 888 QĐ/TCCB của Bộ 
Thủy 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 Thủy lợi 
ra Quyết định số 108 QĐ/
TCCB-LĐ về việc thành lập 
lại Doanh nghiệp nhà nước 
Công ty Xậy dựng Thủy lợi 7 
trực thuộc Bộ Thủy lợi.

Ngày 03/02/1996: Công ty 
Xây dựng Thủy 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 03/02/1996: Công ty Xây 
dựng Thủy lợi 7 được sáp 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.

Thực hiện chủ trương của Đảng 
và Nhà nước về đổi mới và sắp 
xếp lại các Doanh 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 Xây dựng 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 Bình Định cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh 
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).

- Tăng vốn điều lệ lên 215.295.040.000 
đồng và 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.

- C47 mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo xu 
thế phát triển bền vững, xây dựng nhà máy 
điện gió, điện khí, sản xuất bê tông cấu kiện 
cung cấp và thi công hạ tầng giao thông.

- 25/11/2021, C47 đã cùng Vũ Phong Energy 
Group và INTRACO ký kết thỏa thuận hợp 
tác trong “Chương trình cung cấp các trạm 
nước uống hợp vệ sinh và các chương trình 
giảm phát thải khí nhà kính khác”.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY03

Trải qua 46 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và đã 
được Nhà nước, Chính Phủ, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân 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 như:

 » Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;

 » 01 Huân chương Độc lập hạng nhì;

 » 02 Huân chương lao động hạng nhất;

 » 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;

 » 11 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, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động các tỉnh;

 » Từ 2008 đến 2021 liên tiếp đạt Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

 » Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới 

Các công trình đạt các giải thưởng công trình chất lượng cao do Hội xây 
dựng Việt Nam trao tặng:

 » Đài dẫn bay Vũng Chua, tỉnh Bình Định: Huy chương vàng công trình chất lượng cao.

 » Đập đất công trình Hồ chứa nước Thuận Ninh, tỉnh Bình Định: Huy chương vàng công trình chất lượng cao.

 » Cụm công trình đầu mối Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi: Công trình chất lượng tiêu biểu thập niên 90.

 » Đập đất công trình Hồ chứa nước Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà: Công trình chất lượng tiêu biểu 5 năm (2000 – 2005).

 » Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước Tân Giang, tỉnh Ninh Thuận: Công trình chất lượng tiêu biểu 5 năm 

(2000 – 2005).

 » Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước Lòng Sông, tỉnh Bình Thuận: Công trình chất lượng tiêu biểu 5 năm 

(2000 – 2005).

 » Đập bê tông trọng lực đầm lăn (RCC) Công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình: Cúp vàng chất lượng xây dựng 

Việt Nam 2010; Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012.

 » Tràn Piano – Công trình Đập dâng Văn Phong đạt giải thưởng công trình chất lượng và Cúp Bông lúa vàng Việt Nam 

lần thứ hai, năm 2015.

 » Đập Bê tông trọng lực đầm lăn (RCC) - Công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong đạt Công trình chất lượng năm 

2017 và Bông lúa vàng Việt Nam 2018.

 » Năm 2021, C47 mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo xu thế phát triển bền vững. Cụ thể, C47 đã thành công ký kết thỏa 

thuận hợp tác để tiến đến thành lập liên doanh 3 bên với Công ty CP Vũ Phong Energy Group và Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư và Thương mại (INTRACO) trong “Chương trình cung cấp các trạm nước uống hợp vệ sinh và các chương 

trình giảm phát thải khí nhà kính khác”.

 » Tháng 12/2021, Công ty CP Xây dựng 47 đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Vũ Phong Energy Group và 

Công ty STEAG Energy Services GmbH (CHLB Đức) nhằm cung cấp các dịch vụ cho dự án điện gió tại Việt Nam.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH04
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

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 07 thành 
viên, có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.

Ban Tổng Giám đốc (Ban 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.

Ủy ban Kiểm toán: Ủy ban Kiểm toán 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.

Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban đầu tư thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban lương, thưởng thuộc Hội đồng quản trị

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

CT TNHH MTV 
DỊCH VỤ DU 
LỊCH HẢI ÂU

CT TNHH MTB CUNG 
ỨNG VÀ XUẤT KHẨU 

LAO ĐỘNG BÌNH 
ĐỊNH

CTCP THỦY 
ĐIỆN VĂN 

PHONG

STT Tên Công ty Địa chỉ
Lĩnh vực SXKD 

chính
VĐL thực góp

Tỷ lệ sở hữu 
của Công ty

1
Công ty CP Thủy điện Văn 
Phong.

Thôn Hòa Sơn, xã Bình 
Tường, Huyện Tây Sơn, 

Tỉnh Bình Định.
Thủy điện 75.825.000.000 67,7%

2
Công ty TNHH MTV Cung 
ứng và Xuất khẩu lao động 
Bình Định

Số 08 Biên Cương, 
Phường Ngô Mây, TP. 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định.

Cung ứng và 
quản lý nguồn 

lao động
5.000.000.000 100%

3
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
Du lịch Hải Âu

Số 489 An Dương 
Vương, TP. Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

Kinh doanh dịch 
vụ du lịch, khách 

sạn, lưu trú
1.000.000.000 100%

Công trình Thủy điện Tích năng Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

ỦY BAN KIỂM 
TOÁN 

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PHÒNG TỔ CHỨC - 
HÀNH CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH - 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
KẾ HOẠCH

PHÒNG 
THÍ NGHIỆM

PHÒNG
ĐẦU TƯ

PHÒNG 
KỸ THUẬT

PHÒNG 
VẬT TƯ - THIẾT BỊ

PHÒNG 
MUA HÀNG 

KHÁCH SẠN HẢI ÂU 
BIÊN CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 
ĐIỆN VĂN PHONG

CÔNG TY TNHH MTV 
DV&DL HẢI ÂU

CÔNG TY CUNG ỨNG 
& XK LAO ĐỘNG BĐ

KHÁCH SẠN HẢI ÂU

BAN CHỈ HUY 
CÔNG TRƯỜNG

XÍ NGHIỆP PHƯỚC AN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
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NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH

05

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 SẠNVỀ 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

Công ty hoạt động kinh doanh triển khai 

các dự án trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam 

nhưng đặc biệt tập trung tại khu vực miền 

Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

MIỀN TRUNG

TÂY NGUYÊN

ĐÔNG NAM BỘ

MIỀN BẮC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG & DÀI HẠN

06

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

 » Đầu tư chiều sâu và mua sắm có chọn lọc các thiết bị, máy móc mới, các phương tiện vận tải để công nghệ hóa các 
dây chuyền, hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng năng lực và khả năng sản xuất, kinh doanh; tăng tính cạnh tranh 
và nâng cao vị thế của Công ty.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

 » Phát huy tối đa lợi thế 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, khu công 
nghiệp, điện gió, metro, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các dự án địa ốc.

NGUỒN NHÂN LỰC

 » Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp. 

 » Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, theo hướng chuyên môn hóa, tự động hóa. 

 » Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, đội ngũ cán bộ quản lý.

 » Đảm bảo chế độ lương thưởng phù hợp, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất lẫn tinh thần.

 » Củng cố và đẩy mạnh phát triển mảng hoạt động xây 
dựng, xây lắp cốt lõi.

 » Chú trọng khai thác cơ hội thị trường để đa dạng hóa 
lĩnh vực kinh doanh như: lĩnh vực địa ốc, sản xuất vật liệu 
xây dựng, xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, 
metro, xuất khẩu lao động và dạy nghề,…

 » Nâng cao công tác quản trị công ty đồng thời nâng cao 
vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, 
kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua 
việc nâng cao năng lực của Ủy ban kiểm toán;

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MÔI TRƯỜNG, XÃ 
HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG) VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH LIÊN QUAN 
ĐẾN NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN CỦA CÔNG TY

Trách nhiệm vì môi trường

 » 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.

Trách nhiệm vì xã hội và cộng đồng

Trong năm 2021, Công ty ký kết hợp tác chương trình cung cấp các trạm nước uống hợp vệ sinh, thành lập một liên 
doanh cùng với Vũ Phong Energy Group và INTRACO để sản xuất, xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm lọc nước cung 
cấp nước uống an toàn và hợp vệ sinh để nâng cao sức khỏe cộng đồng và các chương trình giảm phát thải khí nhà 
kính khác. Cụ thể:

 » Phấn đấu 100% dân cư thành thị được cấp nước sạch đạt quy chuẩn, mục tiêu chung của đề án là bảo đảm số lượng, 
chất lượng nước cấp cho sinh hoạt trong mọi tình huống; đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và các ngành kinh tế 
quan trọng, thiết yếu; giảm phụ thuộc vào các nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ. Ứng phó hiệu quả với các loại hình 
thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe, đời sống, sản xuất 
của người dân. Bảo đảm an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước quan trọng; chủ động ứng phó khi có sự cố, bảo vệ tính 
mạng, tài sản của nhân dân; chủ động tích, trữ, điều hòa nguồn nước.

 » Mục tiêu đề án đặt ra đến năm 2030 phải đảm bảo cân đối đủ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch 
vụ và các ngành kinh tế quan trọng; đầu tư xây dựng các hồ chứa nước lớn, hệ thống chuyển nước liên vùng; hoàn 
thành sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực phòng, chống lũ.

 » Đến năm 2030, 100% dân cư thành thị, 65% dân số nông thôn, 100% đảo có đông dân cư được cấp nước sạch đạt 
quy chuẩn; 30% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh tác tiên tiến và tưới tiết kiệm nước.

 » Đến năm 2045 hoàn thành xây dựng các công trình lớn điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước trên các hệ thống 
sông, hoàn thành xây dựng các hồ chứa nước lớn. Hình thành mạng lưới liên kết, chuyển nước vùng, quốc gia; 100% 
dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 70% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh 
tác tiên tiến và tưới tiết kiệm nước; cơ bản 100% nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt được xử lý, phục hồi; 100% 
cơ sở khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên phạm vi cả nước được kiểm soát, áp dụng công 
nghệ tiên tiến, tiết kiệm nước…

 » Tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của 
Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và 
quy định của pháp luật, đặc biệt là Quản trị rủi ro, Kiểm 
soát nội bộ;

 » 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;

 » Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp 
với quyền lợi của các bên liên quan trong việc điều hành 
Công ty.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
RỦI RO VỀ KINH TẾ

RỦI RO VỀ PHÁP LUẬT
07

Bước sang năm 2021, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam 
vẫn trong diễn biến phức tạp, Chính phủ đã và đang 

nỗ lực thực thi các chính sách để đẩy nhanh quá trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục 
thực thi nhiều chính sách giãn cách xã hội, truy vết để 
ứng phó với các làn sóng dịch bệnh mới. Mặc dù còn tiềm 
ẩn nhiều rủi ro khi tình hình dịch bệnh trên thế giới chưa 
ổn định và hiệu quả của vắc-xin phòng bệnh vẫn còn khó 
đoán, nền kinh tế Việt Nam với vị thế ngày càng gia tăng 
cộng với đà tăng trưởng sẵn có từ việc hưởng lợi từ quá 
trình dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, đang có sức 
bật lớn. 

Việc đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công – một 
trong những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu 
đại dịch và việc vốn đầu tư nước ngoài gia tăng trở lại 
hứa hẹn sẽ tạo đà phục hồi cho doanh nghiệp, đặc biệt 
là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công 
xây dựng như C47.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 hoạt động trong lĩnh vực 
Xây dựng vì thế chịu tác động bởi các quy định pháp 

luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Xây 
dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Thuế và Bảo hiểm xã 
hội,… Ngoài ra, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 hiện đang 
là công ty đại chúng và đang được giao dịch trên HOSE - 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, do đó Công ty còn 
phải tuân thủ theo các quy định của Luật Chứng khoán 
và các quy định pháp luật liên quan khác. Vì hệ thống văn 
bản pháp luật Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh và 
còn phải trải qua nhiều lần chỉnh sửa nên thiếu tính nhất 
quán gây khó khăn cho việc áp dụng và thực thi. 

Trước sự biến động của nền kinh tế vĩ mô, để giảm thiểu 
rủi ro và đảm bảo lợi nhuận, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 
luôn theo dõi thường xuyên biến động của các yếu tố cơ 
bản như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, giải ngân 
vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài,… để kịp 
thời đưa ra những biện pháp phù hợp và hiệu quả nhất.

Năm 2020 – 2021, vấn đề chuyển đổi năng lượng theo 
hướng tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trên toàn thế giới 
cũng như tại Việt Nam đang là xu thế và là yêu cầu cấp 
thiết để chống lại tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu. 
Đứng trước cơ hội đó, Công ty chủ động tham gia sâu hơn 
vào vào ngành năng lượng tái tạo – lĩnh vực đang được 
ưu tiên phát triển và có dư địa tăng trưởng lớn. Đây cũng 
là bước tiếp theo của C47 trong việc mở rộng các lĩnh vực 
kinh doanh theo xu thế phát triển bền vững. 

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 thuân thủ và chấp hành theo chính sách mới của 
Nhà nước, vừa đảm bảo trong quá trình hoạt động sẽ 
đúng và đủ về mặt pháp lý, Công ty đã chủ động hợp tác 
với Đơn vị tư vấn Doanh nghiệp, đảm bảo thông tin đến 
với Cổ đông, cơ quan quản lý đúng thời gian và hình thức 
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 
toàn thể cán bộ trong Công ty đều cập nhật kịp thời và 
thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật.

17

GẮN KẾT - VƯƠN XA GẮN KẾT - VƯƠN XA

18BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47



RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH NGHỀ
RỦI RO VỀ LÃI SUẤT

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

RỦI RO AN TOÀN LAO ĐỘNG

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

RỦI RO KHÁC

Hoạt động kinh doanh của C47 có nhu cầu vốn lưu động lớn, trong đó phần lớn nguồn vốn được huy động từ ngân 
hàng. Vì vậy, khi lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí lãi vay và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Do đó, C47 luôn chủ động tính toán, phân tích để duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay, hoạt động đầu tư, 
hợp tác kinh doanh và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các mức lãi suất có lợi cho công ty từ 
các nguồn vốn thích hợp.

Đối với ngành xây dựng – xây lắp thì biến động giá nguyên vật liệu là một trong những rủi ro quan trọng nhất mà các 
nhà thầu xây dựng phải gánh chịu do chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn và mức giá thường nằm 

ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu. Cụ thể:

• 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. Việc xây dựng phải thực hiện tại địa điểm dự án, do đó Công ty thường phải lựa chọn nhà cung cấp lân 
cận để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Khi làm việc với các nhà cung cấp mới, Công ty có thể được ít ưu đãi hơn so với 
các nhà cung cấp lâu năm. Điều này dẫn đến việc các dự án tại các địa bàn mới thường có mức lợi nhuận thấp hơn và 
mức rủi ro cao hơn.

• Nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu là các hàng hóa thông dụng, thường có khối lượng lớn và cần nhiều tài nguyên để 
sản xuất. Điều này khiến cho việc sản xuất thường tập trung tại các địa phương có tài nguyên dồi dào hoặc gần cơ sở hạ 
tầng giao thông thuận lợi cho vận chuyển. Do đó, giá nguyên vật liệu xây dựng có chênh lệch giữa các vùng miền, phụ 
thuộc vào khoảng cách tới các nhà máy sản xuất và sự sẵn có của tài nguyên.

Tính chất đặc thù của ngành xây dựng yêu cầu người lao động phải làm việc trong các điều kiện ảnh hưởng bởi các 
yếu tố như: thời tiết, độ cao, máy móc thiết bị nặng, sử dụng nhiều nhân công, tiến độ thi công gấp… Đây là những 

nguyên nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn nếu không được quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

Theo đó, Công ty thường xuyên tổ chức huấn luyện, họp nhóm, đánh giá và kiểm tra công tác an toàn. Định kỳ tiến hành 
bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc thi công, thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy và cung cấp đầy đủ trang bị an toàn 
kỹ thuật cho toàn bộ nhân sự. Các thiết bị xây dựng được tiếp tục đầu tư mới và kiểm soát chặt chẽ về mặt an toàn.

Rủi ro môi trường là các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm 
ẩn tác động lên môi trường sống của con người và xã 

hội thông qua nguồn nước thải, khí thải, chất thải, hoặc 
gây suy giảm tài nguyên,… Mặc dù công trình xây dựng 
thủy điện, thủy lợi đem lại lợi ích trong việc giải quyết 
nhu cầu điện quốc gia, nhưng cũng ảnh hưởng tới môi 
trường. Ví dụ như các công ty thủy điện thường xả nước 
vào các thời điểm phù hợp với các hoạt động của nhà máy 
chứ không quan tâm đến những ảnh hưởng đối với vùng 
hạ lưu, ví dụ như mùa mưa sẽ gây ra ngập lụt, gây nên xói 
lở bờ sông, hiện tượng xâm nhập mặn tại cửa sông, tác 
động xấu đến môi trường thủy sinh… 

Do vậy, Công ty đã đưa ra các biện pháp giảm nhẹ rủi ro 

Một số rủi ro khác mang tính chất khách quan như 
động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lũ, chiến tranh 

hay dịch bệnh tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì 
sẽ tác động phần nào đến tình hình kinh doanh của Công 
ty.

Vì vậy, Công ty 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.

Nếu giá nguyên liệu đầu vào có sự tăng đột biến thì sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công 
ty, chính vì các điều này có thể làm cho số lượng lẫn quy 
mô các dự án đầu tư giảm xuống, gây ảnh hưởng đến 
doanh số của Công ty về lâu dài. Vì vậy, đối với những dự 
án quy mô lớn và mới, 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.

Đặc biệt trong năm 2021, C47 đã chủ động kiểm soát được 
nguồn đá đầu vào thông qua việc sử dụng dây chuyền sản 
xuất cát nhân tạo (cát nghiền từ đá) để thay thế cát tự 
nhiên tại hai dự án thuỷ lợi trọng điểm tại khu vực miền 
Trung là Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận và Hồ 
chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định. Với tốc độ xây dựng 
nhanh như ở nước ta hiện nay, nguồn tài nguyên cát tự 
nhiên có nhược điểm rất khan hiếm, có chất lượng không 
ổn định và cũng đã bị khai thác một cách cạn kiệt. Hiện 
tượng khai thác cát quá mức dẫn đến xói mòn và sạt lở 
sông ngòi, làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đời 
sống của dân khu vực ven sông. Điểm nổi bật của \cát nghiền là kiểm soát được nguồn đá đầu vào không lẫn tạp chất 
bùn sét, điều chỉnh được mô-đun độ lớn cỡ hạt và lượng hạt mịn dưới sàng 0,14 mm cao hơn cát tự nhiên rất nhiều 
nên thích hợp cho các loại bê tông công trình thuỷ, bê tông khối lớn, bê tông đầm lăn, bê tông tự đầm… chủ động trong 
việc sản xuất, cung cấp cốt liệu cho bê tông đảm bảo tiến độ thi công công trình.

môi trường như tích cực tiến hành các chương trình bảo 
vệ rừng và trồng rừng xung quanh hồ chứa, thực hành 
quản lý xây dựng nhằm giảm ô nhiễm không khí, tiếng 
ồn, bụi, nước; xử lý và kiểm soát chất thải; đảm bảo dòng 
chảy tối thiểu của đập trong mùa khô. Trong năm 2021, 
Công ty đã sử dụng hiệu quả cát nhân tạo, tro bay thi 
công đập bê tông trọng lực nhằm mục đích giảm phát thải 
và diện tích đổ thải, giảm chi phí cho biện pháp xử lý tại 
bãi thải sẽ giảm gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng cát 
nghiền, tro bay cho bê tông sẽ làm tăng độ bền của các 
kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, nâng cao chất lượng, 
mỹ thuật, tăng tuổi thọ và sự bền vững, giảm giá thành 
xây dựng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH
TÌNH HÌNH CHUNG NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2021

01

Ngành xây dựng năm 2021 với đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư kéo dài từ đầu tháng 5 đến hết tháng 9 làm 
cho các doanh nghiệp xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, không có công trình mới hoặc có công trình nhưng không 

thể thi công được do yêu cầu về giãn cách xã hội của chính quyền địa phương, nếu công trình nằm trong danh mục 
được thi công thì phải đảm bảo yêu cầu “3 tại chỗ”. Cá biệt có nhiều nhà thầu xây dựng trong nước đã ký hợp đồng 
xây dựng với các doanh nghiệp nước ngoài nhưng bị trễ hợp đồng do không kịp tiến độ thi công nên phải đền bù hợp 
đồng với mức phí rất cao. 

Thêm vào đó, mặc dù doanh nghiệp xây dựng không hoạt động được nhưng vẫn phải trả tiền lãi vay ngân hàng, tình 
hình giải ngân vốn đầu tư công chậm càng làm doanh nghiệp xây dựng gặp khó khăn về vốn. Theo đó, phân khúc xây 
dựng cốt lõi của C47 là xây dựng, xây lắp các công trình Thủy điện, Thủy lợi nhìn chung ít ảnh hưởng, vì thế hoạt động 
kinh doanh mảng này của Công ty trong năm vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

Đối với Ngành Xây lắp các công trình thủy lợi, 
thủy điện
Nhu cầu điện của Việt Nam tăng trưởng bình quân 9,6%/
năm theo báo cáo của Bộ Công thương trong giai đoạn 
2010 – 2020 và được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong 
giai đoạn 2020 – 2025 vì nguồn cung hiện tại không đủ để 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện toàn quốc tính đến cuối 
năm 2022. Mặt khác, hệ thống điện dự phòng hầu như 
không còn đến đầu năm 2020 và bắt đầu từ năm 2021 đã 
xảy ra tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng và Việt Nam 
phải tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc trong các năm 
tới, tuy nhiên việc phát triển năng lượng tái tạo như điện 
gió, điện mặt trời chưa đảm bảo hiệu quả, trong trường 
hợp các dự án năng lượng tái tạo bị chậm tiến độ thì hệ 
thống sẽ bị thiếu hụt nguồn cung, vì vậy việc mở rộng các 
nguồn cung cấp điện khác là rất cấp bạch. Điều này khiến 
cho việc mở rộng các dự án thủy điện là cần thiết. Vì vậy, 
ngành điện Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào thủy điện và 
nhu cầu xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện vẫn 
tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.

Đối với Ngành Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du 
lịch lữ hành
Bình Định nói chung và Thành phố Quy Nhơn nói riêng đã 
và đang trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong 
và ngoài nước. Với chủ trương tập trung xây dựng các 
dòng sản phẩm du lịch đặc trưng, phát huy các giá trị tài 
nguyên du lịch biển, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với 
văn hóa và việc thu hút đầu tư vào các dự án quy mô lớn, 
ngành du lịch biển Bình Định hứa hẹn sẽ có thêm những 
sản phẩm hấp dẫn hơn nữa nhằm thu hút du khách trong 
tương lai.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NỘI DUNG
THỰC HIỆN 

2020
KẾ HOẠCH 

2021
THỰC HIỆN 

2021
TỶ LỆ HOÀN 
THÀNH KH

SO SÁNH 
2021&2020

Doanh thu thuần 1.233,08 1.100,00 881,94 80,18% -28,48%

Giá vốn hàng bán 1.090,57 767,10 -29,66%

Lợi nhuận gộp 142,51 83,30 114,84 137,86% -19,42%

Doanh thu từ hoạt động tài chính 8,86 20,94 136,34%

Lợi nhuận khác -23,18 13,72 -159,19%

Lợi nhuận trước thuế 25,83 56,71 119,55%

Lợi nhuận sau thuế 18,34 31,00 43,22 139,42% 135,66%

EPS (đồng/CP) 1.277 1.440 2.331 82,54%

Năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
của C47 diễn biến theo chiều hướng tích cực khi 

các chỉ tiêu tài chính về doanh thu và lợi nhuận đều tăng 
mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 881,94 tỷ đồng, 
đạt 80% so với kế hoạch, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế 
đạt hơn 43,22 tỷ đồng – tăng hơn 35% so với mức lợi 
nhuận năm 2020 và vượt 39,42% so với kế hoạch được 
Đại Hội đồng cổ đông thông qua (31 tỷ đồng) là do Công 
ty đã có những giải pháp tốt giúp tiết giảm được chi phí 
hoạt động kinh doanh.

Công ty cũng hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc tài chính 
từ năm 2020, giúp giảm nhiều gánh nặng lãi vay (chi phí 
lãi vay năm 2021 giảm hơn 17% so với cùng kỳ). Hơn nữa, 

việc hoàn thành Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa 
Nhim cũng đóng góp phần lớn vào lợi nhuận của Công ty.

Chỉ số sinh lời trên mỗi cổ phần (EPS) năm nay tăng gần 
82,54%, đạt 2.331 đồng/ 1 cồ phần cũng là điều đáng lưu 
ý giúp C47 đón nhận thêm sự quan tâm của các nhà đầu 
tư.

Kết quả kinh doanh năm 2021, C47 đạt doanh thu 881,94 
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43 tỷ đồng, đạt 236% 
so với cùng kỳ năm 2020 chủ yếu do nguyên nhân sau: 
Công ty đã chủ động cắt giảm chi phí, đặc biệt là Chi phí lãi 
vay dẫn đến Chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ 17,85%.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Đơn vị tính: tỷ đồng

Công trình HCN Đồng Mít tỉnh Bình Định 12/2021.
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TỔ CHỨC & NHÂN SỰ
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

02

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP 

sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

1 Dương Minh Quang Tổng Giám đốc 701.362 2,55%

2 Đinh Tấn Dương Phó Tổng Giám đốc 56.836 0,21%

3 Nguyễn Hữu Hải Phó Tổng Giám đốc 72.360 0,26%

4 Trần Đức Dương Phó Tổng Giám đốc 05 0,000018%

5 Hồ Đình Phong Kế toán trưởng 30.004 0,11 %

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn : Thạc Sĩ Xây dựng Công Trình Thủy

Quá trình công tác

1/ Ông Dương Minh Quang -  Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

1999 - 2001 CTCP Xây dựng 47 Cán bộ phụ trách Kỹ thuật công trình

2002 – 2009 CTCP Xây dựng 47 Trưởng phòng Kỹ thuật

2009 - 2012 CTCP Xây dựng 47 Trưởng phòng Kế hoạch

2012 – 05/2016 CTCP Xây dựng 47
Phó Tổng Giám đốc 

(Thành viên HĐQT từ tháng 4/2015)

06/2016 - nay CTCP Xây dựng 47 Tổng Giám đốc Công ty

Số cổ phiếu sở hữu :
701.362 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,55% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 
24/02/2022)

Năm sinh : 1963

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác

2/ Ông Đinh Tấn Dương - Phó Tổng Giám đốc

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

1983 - 1994 Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 Kỹ sư Giám sát kỹ thuật

1994 - 2005 Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 Đội trưởng Đội thi công

2005 - 2009 CTCP Xây dựng 47 Đội trưởng Đội thi công

2010 - 2015 CTCP Xây dựng 47 Giám đốc xí nghiệp trực thuộc

2015 – 2018 CTCP Xây dựng 47 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2018 – nay CTCP Xây dựng 47 Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu sở hữu :
56.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 
24/02/2022).

Năm sinh : 1975

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Quá trình công tác

3/ Ông Nguyễn Hữu Hải - Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

1998 - 2004 CTCP Xây dựng 47 Cán bộ phụ trách Kỹ thuật thi công công trình

2004 – 12/2011 CTCP Xây dựng 47 Trưởng phòng Thí nghiệm

01/2012 – 08/2018 CTCP Xây dựng 47 Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch

08/2018 – 06/2020 CTCP Xây dựng 47 Phó Tổng Giám đốc

06/2020 - nay CTCP Xây dựng 47 Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT 

Số cổ phiếu sở hữu :
72.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,26% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 
24/02/2022)
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Năm sinh : 1969

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế + Toán

Quá trình công tác

4/ Ông Trần Đức Dương - Phó Tổng Giám đốc

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

05/1992 – 02/2005 Công ty Xây dựng 47 Kế toán viên

04/2005 – 12/2011 CTCP Xây dựng 47 Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ

01/2012 – 04/2018 CTCP Xây dựng 47 Trưởng phòng Đầu tư Tài Chính

05/2018 – 08/2018 CTCP Xây dựng 47 Phó Tổng Giám đốc

09/2018 – 04/2021
Công ty TNHH Thương mại 

Khoáng sản Tấn Phát
Phó Giám đốc

05/2021 - nay CTCP Xây dựng 47 Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu sở hữu :
05 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000018% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 
24/02/2022)

Năm sinh : 1975

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

5/ Ông Hồ Đình Phong - Kế toán trưởng

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

1999 – 07/2001
Công ty Dệt may Xuất khẩu 

Bình Định
Kế toán viên

08/2001 – 01/2014 CTCP Xây dựng 47 Kế toán viên

01/2014 – 03/2020 CTCP Xây dựng 47 Phó Phòng Kế toán Tài vụ

04/2020 - nay CTCP Xây dựng 47 Kế toán trưởng

Số cổ phiếu sở hữu :
30.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 
24/02/2022)
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TỔ CHỨC & NHÂN SỰ
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HĐQT, UBKT & BAN ĐIỀU HÀNH

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ & NHÂN VIÊN

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM
STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

1 Phạm Nam Phong Chủ tịch Hội đồng quản trị Bổ nhiệm ngày 14/08/2021

2 Tạ Nam Bình
Phó chủ tịch HĐQT

TV HĐQT kiêm Trưởng ban 
KTNB

Bổ nhiệm ngày 14/8/2021

Miễn nhiệm Chủ tich UBKT ngày 14/8/2021.

3 Lê Trung Nam
TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy 
ban kiểm toán thuộc HĐQT

Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và

Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thuộc 
HĐQT ngày 14/08/2021.

4 Võ Trọng Hiếu Trưởng ban KTNB Bổ nhiệm ngày 01/08/2021

5 Trần Đức Dương Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 03/05/2021

6 Nguyễn Xuân Cần Thành viên Ban điều hành
Tái bổ nhiệm 04/07/2020

Miễn nhiệm 01/07/2021

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ 100

1 Trình độ trên đại học 06 1

2 Trình độ đại học 119 18

3 Trình độ cao đẳng 64 10

4 Trình độ trung cấp 249 39

5 Trình độ sơ cấp nghề 172 27

6 Lao động phổ thông 36 6

B Theo bộ phận 100

1 Hợp đồng không thời hạn 459 71

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 1 0

3 Hợp đồng xác định thời hạn (từ 1 – 3 năm) 186 29

Tổng cộng 646

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 943 780 748 646

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 10.790.000 12.354.000 13.825.000 12.276.000
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TỔ CHỨC & NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính Sách Về Lương, Thưởng & Phúc Lợi

Chính Sách Về Đào Tạo & 
Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Đối với chế độ tiền lương, Công ty tuân thủ theo Luật Lao động và Quy chế lương, thưởng của Công ty đã ban hành.

Hoàn tất việc xây dựng thang lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng năm 2022 và những thay đổi cơ sở của 
Nhà nước, thực hiện các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội 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 đảm bảo, thực hiện hàng tháng 
kịp thời thanh toán lương cho người lao động.

Xây dựng các chính sách lương, thưởng, phúc lợi chung phù hợp với người lao động và cho toàn Công ty.

Ngoài chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp năng lực, bằng cấp, thâm niên, xăng xe, điện thoại…, Công ty còn áp dụng 
tiền ăn giữa ca cho người lao động, trợ cấp công tác phí, trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp khó khăn và các phúc lợi khác như kết 
hôn, sinh nhật, ma chay, ốm đau…đồng thời đảm bảo các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, 
Bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 

Để tạo sự gắn kết tinh thần tập thể của cán bộ, nhân viên, hàng năm Công đoàn và Công ty tổ chức các chuyến du lịch 
nghỉ dưỡng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ và các phong trào thể dục - thể thao nhằm chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

Công ĐoànChính Sách Tuyển Dụng

Công ty đã đa dạng nhiều hình thức 
tuyển dụng trên báo, internet, 

trung tâm xúc tiến việc làm, các ngày 
hội nghề nghiệp kết hợp với quảng 
bá hình ảnh Công ty với mục đích 
thu hút người lao động có trình độ 
chuyên môn cao, nhằm đa dạng hóa 
được nguồn người lao động có trình 
độ kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với 
yêu cầu công việc đưa ra, nhất là huy 
động nguồn lao động khi tăng quy 
mô kinh doanh, sản xuất trên toàn 
bộ máy Công ty. 

Để giữ vững được tinh thần và nét 
đẹp truyền thống của C47, trong 
quá trình làm việc, công ty luôn tạo 
điều kiện tốt nhất cho các công nhân 
viên được làm việc môi trường thân 
thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đối 
với nhân viên mới luôn được hỗ trợ 
tốt nhất việc học tập, tiếp cận, nâng 
cao trình độ chuyên môn làm việc; 
đối với các cán bộ công nhân viên có 
thâm niên luôn được chú trọng quan 
tâm đến các chính sách, chế độ; đối 
với công nhân viên làm việc tốt luôn 
có nhiều cơ hội thăng tiến trong công 
việc.

Tổ chức công đoàn C47 đã thực 
hiện việc triển khai hiệu quả các 

chính sách, Nghị quyết của Công ty, 
đẩy mạnh và duy trì các phong trào 
công đoàn, tạo môi trường sinh hoạt 
và lao động tích cực cho người lao 
động trên tất cả các mặt như: công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng thông 
qua việc triển khai nghị quyết, tuyên 
truyền chế độ về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, luật lao động…; các 
hoạt động phong trào thể dục thể 
thao - văn hóa; các hoạt động chăm 
lo đời sống vật chất tinh thần cho 
người lao động thông qua tổ chức kỷ 
niệm, tặng quà cho người lao động 
nhân dịp các ngày lễ lớn…

Ngoài ra, mỗi dịp cán bộ, công nhân 
viên, công đoàn viên của công ty có 
các sự kiện hiếu, hỉ, ốm đau, tổ chức 
công đoàn C47 luôn có những động 
viên kịp thời để CBCNV, công đoàn 
viên an tâm công tác. Hơn nữa, công 
đoàn C47 còn tham gia vào công tác 
an toàn lao động, bảo vệ tài sản công 
ty.

Lực lượng lao động luôn được đào 
tạo nhằm chuẩn bị và phục vụ 

nguồn nhân lực cho các dự án. Đồng 
thời, Công ty còn tập trung thực hiện 
các công tác đào tạo chuyên sâu, bổ 
sung kiến thức, kỹ năng cho các nhân 
sự tiềm năng nhằm tạo đội ngũ kế 
thừa đảm nhận Chỉ huy Trưởng Công 
trường và Trưởng Phó các Phòng, 
Ban chức năng. 

Công ty luôn có những chiến lược 
cụ thể để phát triển nguồn nhân lực 
thông qua việc ổn định và duy trì 
nguồn nhân lực hiện có (hoàn thiện 
các chính sách đang áp dụng tại 
doanh nghiệp, cải thiện môi trường 
làm việc, kế hoạch đào tạo và tái 
đào tạo để nâng cao trình độ chuyên 
môn, bố trí nhân sự đúng người, 
đúng việc, cải tiến phương thức làm 
việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp 
trong môi trường làm việc); phát 
triển nguồn nhân lực (đào tạo được 
lực lượng cán bộ trẻ, hướng đến xây 
dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa, thực 
hiện chế độ chính sách đãi ngộ, phúc 
lợi, khen thưởng hợp lý, tạo tính cạnh 
tranh lành mạnh trong từng vị trí 
công việc, tổ chức các chuyến tham 
quan du lịch, các phong trào thể dục 
thể thao, các chương trình giao lưu 
học hỏi, vui chơi); chính sách thu hút 
nguồn nhân lực (phối hợp, tìm kiếm 
trung tâm đào tạo, sàng lọc nguồn 
lao động để đảm bảo nhân viên có 
năng lực, nhiệt huyết với công việc).
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN DỰ ÁN03
Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã và đang tập trung thi công các công trình trọng điểm 
như sau:

Hệ thống thủy lợi 

Tân Mỹ

Nhà máy thủy điện 

Đa Nhim mở rộng 
Vị trí: Sông Cái – đoạn qua huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Quy mô: 2.700 tỷ đồng, là dự án quy mô nhóm A. Dự án do Ban quản lý đầu 
tư và xây dựng thủy lợi 7 làm chủ đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Tổng giá trị hợp đồng: 1.511 tỷ đồng, trong đó giá trị phần thi công của C47 
là 830 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2018 - 2021

Tiến độ triển khai: Dự án bắt đầu thi công từ tháng 08/2018, công trình đã 
cơ bản hoàn thành, hiện đang hoàn thiện một số công việc cuối cùng để 
bàn giao công trình cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng, dự kiến trong tháng 
04/2022

C47 là thành viên đứng đầu liên 
danh thầu đảm nhiệm thi công 
Gói thầu số 20: Đập chính Sông 
Cái và Đập phụ số 1. 

Vị trí: Trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Quy mô: Công suất 80MW với tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng do CTCP Thủy 
điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi làm chủ đầu tư, được thực hiện từ nguồn 
vốn tự có và vốn vay Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế 
Nhật Bản JICA.

Tổng giá trị hợp đồng: 713 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2016 - 2021

Tiến độ triển khai: Dự án bắt đầu thi công từ tháng 12/2015, công trình đã hoàn 
thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

C47 là nhà thầu chính thực hiện 
xây dựng thi công công trình.

Công trình Đập đầu mối Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận
Dung tích hồ chứa:  219,8 triệu m3

Đường hầm dẫn nước - Công trình Thủy điện Đa Nhim mở rộng 
(tỉnh Lâm Đồng)
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Hồ chứa nước 

Đồng Mít

Nhà máy thủy điện 

Hòa Bình mở rộng
Vị trí: Huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Quy mô: 

- Công trình cấp 1, dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 2.140 tỷ đồng do Ban 
quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6 (nay là Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy 
lợi 7) là chủ đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

- Dung tích thiết kế gần 90 triệu m3 nước, khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới 
cho hơn 6.700 ha đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho gần 280.000 dân ở 4 
huyện phía bắc tỉnh Bình Định.

Tổng giá trị hợp đồng: 1.025 tỷ đồng, trong đó giá trị phần việc của C47 là 852 
tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2018 - 2021

Tiến độ triển khai: Dự án bắt đầu triển khai thi công từ tháng 01/2019, công 
trình đã hoàn thành 99% khối lượng, hiện đang hoàn thiện một số hạng mục 
cuối cùng, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 04/2022.

Vị trí: Bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu, thuộc thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình.
Quy mô: 

- Công suất lắp máy 480 MW, tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (đại diện là Ban Quản ý dự án Điện 1) làm chủ đầu tư.

- Dự án thuộc nhóm A với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ 
tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện Quốc gia, đồng thời 
khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy thủy 
điện Hòa Bình hiện hữu.

Tổng giá trị hợp đồng: 3.072 tỷ đồng, trong đó giá trị phần thi công của C47 là 
916 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2020 - 2024.

Tiến độ triển khai: Dự án khởi công từ tháng 01/2021 và đang triển khai thi công 
theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành bàn giao theo tiến độ hợp đồng trong tháng 
09/2024.

C47 là thành viên đứng đầu liên 
danh thầu, cùng với Công ty Cổ 
phần Cơ khí & Lắp máy 276, Viện 
Khoa học Thủy lợi Việt Nam đảm 
nhiệm các công việc: thi công 
xây dựng đập chính, đập tràn xả 
lũ, cống lấy nước, khoan phụt; 
mua sắm, chế tạo, lắp đặt thiết 
bị cơ khí, quan trắc và các hạng 
mục phụ trợ công trình.

C47 là thành viên trong liên danh 
thầu, cùng Tổng công ty Xây 
dựng Trường Sơn và Công ty cổ 
phần Lilama 10 đảm nhiệm gói 
thầu “Thi công xây lắp công trình 
thủy điện Hòa Bình mở rộng” - 
gói thầu lớn nhất của dự án. 

Công trình HCN Đồng Mít - tỉnh Bình Định
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Dự án xây dựng hệ 
thống thu gom nước 
thải riêng và các tuyến 
cống chuyển nước mưa 
về sông Hàn cho lưu 
vực từ đường Hồ Xuân 
Hương đến giáp tỉnh 
Quảng Nam

Dự án đập dâng 

Phú Phong 
Vị trí: Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng.

Quy mô: 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, thuộc nhóm B, có nguồn vốn từ ngân sách 
Thành phố Đà Nẵng.

Tổng giá trị hợp đồng: 73 tỷ đồng

Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2021 - 2022

Tiến độ triển khai: Dự án khởi công từ tháng 10/2021 và đang triển khai thi công 
theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư theo tiến độ tháng 
10/2022.

Là nhà thầu phụ thi công một 
phần phạm vi công việc trên lưu 
vực sông Cổ Cò cho nhà thầu 
chính là Công ty TNHH đầu tư 
xây dựng DACINCO.

Mục tiêu dự án: 

- Kiểm soát, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải gây ra tại 
các bãi tắm thuộc khu vực phía Đông quận Ngũ Hành Sơn và tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước ngầm gây ra do nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình tự thấm 
xuống đất; đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý tại các trạm xử lý nước thải của 
thành phố thông qua việc thu gom và đưa nước thải có tải trọng ô nhiễm cao về 
trạm xử lý;

C47 là thành viên đứng đầu liên 
danh thầu, cùng với Công ty 
TNHH Xây dựng Tổng hợp Hiếu 
Ngọc, Công ty TNHH Xây dựng 
Thủy Dương đảm nhận việc thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
toàn bộ công trình.

Vị trí: Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định.

Quy mô: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp III.

Tổng giá trị hợp đồng: 599 tỷ đồng, trong đó giá trị phần thi công của C47 là 
447,6 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2021 - 2024

Tiến độ triển khai: Dự án khởi công từ tháng 02/2022 và đang triển khai thi 
công theo kế hoạch và dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 
tháng 6/2024.

Mục tiêu dự án: 

- Cấp nước tưới ổn định cho 450 ha đất sản xuất nông nghiệp các xã Tây Xuân 
và Bình Nghi, huyện Tây Sơn, trong đó tưới trực tiếp 270 ha và cấp nước cho các 
trạm bơm 182 ha. Nâng cao mực nước ngầm, tạo nguồn để cấp nước sinh hoạt 
cho khoảng 56.000 người dân thuộc các xã Bình Tường, Tây Phú, Tây Xuân, Bình 
Hòa, Bình Nghi và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định.

 Công trình xây dựng  hệ thống thu gom nước thải Cổ Cò Đà Nẵng.
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Dự án Hồ chứa nước 

Ta Hoét 

C47 là thành viên nhà thầu liên 
danh Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng - 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng 40 - Công ty Cổ phần Xây 
dựng 47 - Công ty Cổ phần Xây 
dựng Dịch vụ và Thương mại 
68 (Viết tắt là Liên danh LHC-
ICCO40-CC47-68) đảm nhận thi 
công toàn bộ gói thầu số 10: Thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị 
công trình đầu mối và thu dọn vệ 
sinh lòng hồ.

Vị trí: Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Quy mô: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp II.

Tổng giá trị hợp đồng: 319,4 tỷ đồng, trong đó giá trị phần thi công của C47 là 
126,8 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2022 - 2023

Tiến độ triển khai: Dự kiến sẽ khởi công trong tháng 03/2022, triển khai thi công 
và hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư theo kế hoạch tháng 9/2023.

Mục tiêu dự án: 

- Góp phần cung cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác gồm: cấp nước tưới 
tự chảy cho 2.080 ha lúa, rau màu, cây công nghiệp thuộc địa bàn 2 xã Tân Hội 
và Tân Thành; cấp nước tưới bổ sung cho 500 ha thuộc khu tưới của hồ Tuyền 
Lâm; Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người dân sinh sống tại 2 
xã Tân Hội, Tân Thành, thị trấn Liên Nghĩa và các vùng phụ cận; kết hợp tạo cảnh 
quan du lịch và góp phần cải thiện tiểu khí hậu của vùng dự án, nuôi trồng thủy 
sản trong lòng hồ.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

DOANH THU & BIÊN LỢI NHUẬN GỘP GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 LỢI NHUẬN TRƯỚC VÀ SAU THUẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

04

CHỈ TIÊU NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021

Doanh thu thuần 1.057,52 892,7 894,62 1.233,08 881,94

Lợi nhuận gộp 148,3 149,21 80,64 142,5 114,84

Biên lợi nhuận gộp (%) 14,02 16,71 9,01 11,56 13,02

CHỈ TIÊU NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021

Lợi nhuận trước thuế 26,11 55,89 7,46 25,83 56,71 

Lợi nhuận sau thuế 22,00 43,17 3,54 18,34 43,22 

Doanh thu thuần của Công ty đạt 881,94 tỷ đồng, giảm gần 28,48% so với giá trị của năm 2020. Nguyên nhân là do 
tác động của dịch Covid 19 diễn biến phức tạp dẫn đến tất cả hoạt động kinh doanh của Công ty bị đình trệ. Đứng 

trước diễn biến đó, C47 vẫn nỗ lực tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kết quả năm 2021 của 
C47 đạt kết quả kinh doanh, cụ thể vượt kế hoạch đề ra như sau:

- Lợi nhuận gộp đạt 114,84 tỷ đồng, giảm 19,42% so với năm 2020 và hoàn thành 137,86% kế hoạch cả năm 2021;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 43,22 tỷ đồng, tăng 135,66% so với năm 2020 và hoàn thành 139,42% kế hoạch cả năm 2021.

Giai đoạn 2017 – 2021, doanh thu có xu hướng giảm dần ở các năm 2018, 2019 do kết quả kinh doanh của Công ty 
mẹ không như mong đợi. Tuy nhiên, sang năm 2020 và 2021, thành công trong các dự án mở rộng đầu tư đã giúp 

doanh thu của Công ty tăng trưởng trở lại, đạt 1.233 tỷ đồng năm 2020, 881,94 tỷ đồng năm 2021. 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của C47 năm 2021 ghi nhận doanh thu và giá vốn giảm khoảng 28% - 29% so 
với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì được mức ổn định so với kỳ trước, đạt 13,02%. 

LNTT và LNST trong giai đoạn 2017 – 2021 có xu hướng tăng đều qua các năm (trừ năm 2019 do tình hình hoạt động 
kinh doanh gặp khó khăn) do Công ty kiểm soát tốt các chi phí, giá vốn, cũng như tái cấu trúc toàn diện, cắt giảm nhân 
sự, giảm phòng ban và thanh lý thiết bị không cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Đơn vị tính: tỷ đồng

Đơn vị tính: tỷ đồng

Đơn vị tính: tỷ đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2020 NĂM 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,09 1,28

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,36 0,47

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 81,24 78,05

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 432,92 355,62

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,40 1,11

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,70 0,55

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1,48 4,90

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 6,00 13,32

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 1,00 2,71

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh 
thu thuần

% 3,97 4,87

Nhìn chung các chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán trong năm 2021 của C47 tăng so với 

cùng kỳ năm trước và vẫn được duy trì ở mức 
ổn định. Cụ thể, khả năng thanh toán ngắn hạn 
đạt 1,28 lần, khả năng thanh toán nhanh tăng 
từ 0,36 lần lên 0,47 lần do trong năm 2021, 
Công ty đã nỗ lực thanh toán các khoản nợ ngắn 
hạn, khoản phải trả người bán giảm do C47 đã 
thanh toán cho nhà cung cấp là Công ty TNHH 
TMDV Tân Trường Phúc, Công ty TNHH Đầu tư 
và Xuất Nhập Khẩu An Sinh, Công ty Cổ phần 
Đ.H.C; mặc dù nợ phải trả vẫn chiếm tỷ lệ khá 
lớn trong tổng nguồn vốn (78 %) đã làm suy 
giảm tính thanh khoản của doanh nghiệp.

Nhìn chung các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của 
Công ty trong năm 2021 có sự cải thiện 

hơn so với năm 2020 khi các chỉ tiêu đều giảm. 

Cụ thể, hệ số nợ phải trả/tổng tài sản giảm 
từ 81,24% năm 2020 xuống còn 78,05%, hệ số 
nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 432,92% 
xuống còn chỉ còn 355,62 %. Việc sụt giảm này 
phần lớn do Công ty đã hoàn thành tốt mục 
tiêu tái cơ cấu toàn bộ nợ giúp các khoản nợ 
phải trả giảm đáng kể.

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN Đơn vị tính: lần

Đơn vị tính: %

Công trình HCN Đồng Mít  - tỉnh Bình Định
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CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Về năng lực hoạt động, C47 đã có một năm nhiều cố gắng để vượt qua đại dịch Covid-19.  Vòng quay hàng tồn 
kho của doanh nghiệp giảm từ mức 1,40 vòng trong năm 2020 xuống còn 1,11 vòng trong năm 2021 là do trong 

năm Công ty  đã và đang thực hiện các biện pháp để kiểm soát và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ biến động giá cả 

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Các chỉ tiêu về khả năng 
sinh lời của C47 tăng 

qua các năm. Cụ thể, hệ số 
lợi nhuận sau thuế/vốn chủ 
sở hữu bình quân (ROE) và 
lợi nhuận sau thuế/tổng tài 
sản bình quân (ROA) tăng 
mạnh so với năm 2020, đạt 
lần lượt 13,05 % và 2,66 % 
trong năm 2021. 

Trong năm 2021, tất cả các 
chỉ số về khả năng sinh lời 
của Công ty đều được cải 
thiện. Trong đó Tỷ suất lợi 
nhuận ròng được cải thiện 

nguyên vật liệu đến kết quả kinh 
doanh, Công ty hiện đang ký kết 
hợp đồng thi công với các chủ đầu 
tư uy tín, bố trí nguồn vốn đầy đủ, 
được cho phép điều chỉnh giá khi 
nhà nước thay đổi chính sách, khi 
có biến động tiền lương, giá cả vật 
tư, nhiên liệu nên hầu như không 
gặp phải rủi ro khi giá cả tăng đột 
biến. Vì vậy, giá vốn giảm ~29% so 
với năm 2020. 

rõ rệt nhất, tăng từ 3,97% lên 4,77%. Sự cải thiện này đến từ việc biên lợi nhuận gộp của Công ty tăng, cộng với công tác 
quản lý tốt chi phí và hiệu quả sử dụng tài sản tốt, kết hợp với kế hoạch trả nợ hợp lý giúp giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Đơn vị tính: vòng

Đơn vị tính: %

Công trình Đập Đầu mối Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận
Dung tích hồ chứa: 219,8 triệu m3
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG & THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ 
HỮU

THÔNG TIN CỔ PHẦN TẠI THỜI ĐIỂM 24/02/2022

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI THỜI ĐIỂM 24/02/2022

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

05

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 27.493.880 27.493.880.000.000 99,87%

1 Nhà nước - -

2 Tổ chức 7.761.856 7.761.856.000.000 28,19%

3 Cá nhân 19.732.024 19.732.024.000.000 71,68%

II Cổ đông nước ngoài 35.624 35.624.000.000 0,13%

1 Tổ chức 30.577 30.577.000.000 0,11%

2 Cá nhân 5.047 5.047.000.000 0,02%

III
Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

- -

IV Cổ phiếu quỹ - -

Tổng cộng 27.529.504 27.529.504.000.000 100%

 

CỔ 
PHẦN

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

27.529.504 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

27.529.504 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Trong năm 2021, tình hình thay đổi vốn điều lệ tại Công ty như sau  

1

C47 phát hành 2.807.361 cổ 

phiếu để trả cổ tức, tăng vốn 

cổ phần từ 187,22 tỷ đồng lên 

215,29 tỷ đồng.

2

C47 phát hành 6.000.000 cổ 

phiếu để chuyển đổi trái phiếu 

chuyển đổi thành cổ phiếu phổ 

thông, nâng vốn điều lệ lên 

275.295.040.000 đồng*.
(*): Theo Giấy CNĐKDN thay đổi lần 
thứ 21 ngày 28/2/2022.

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA: 0 %

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ Không có

CHỨNG KHOÁN KHÁC Không có Công trình HCN Đồng Mít - tỉnh Bình Định tháng 12/2021.
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PHẦN III

BÁO CÁO & 
ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 

CHÍNH SÁCH & QUẢN LÝ

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Thuận Lợi

01

Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng được hưởng lợi từ việc Chính phủ kích cầu kinh tế thông qua tăng cường đầu 
tư công với hàng loạt dự án hạ tầng như Cao tốc Bắc Nam, Sân bay Long Thành, Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu 
Một – Chơn Thành, Sân bay Phan Thiết…

Trong năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công được giao của Bộ Giao thông vận tải là 43.401 tỷ đồng và dự kiến 
đến hết tháng 01/2022 sẽ giải ngân đạt 96% kế hoạch; tiến tới năm 2022, con số kế hoạch vốn đầu tư công dự 
kiến sẽ đạt mức 50.000 tỷ đồng, tâm điểm trong năm 2022 hướng tới 12 dự án thuộc Cao tốc Bắc-Nam giai 
đoạn 2021- 2025, tổng chiều dài của 12 tuyến là 729 km, đầu tư theo quy mô phân kỳ 4 làn xe, với tổng giá trị 
146,990 tỷ đồng.

Chi phí nhân công xây dựng ở Việt Nam ở mức trung bình so với khu vực và thị trường châu Á.

Là một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực trong lĩnh vực thủy lợi và thủy điện, C47 có nhiều 
lợi thế trong việc tham gia đấu thầu các công trình trọng điểm, đòi hỏi năng lực và trình độ chuyên môn, kỹ 
thuật cao.

Về nội tại doanh nghiệp, thời gian qua Công ty đã tiến hành những cải cách toàn diện về quản trị và điều hành, 
xây dựng bộ máy quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại và đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, Công ty cũng chú 
trọng đến việc kiểm soát và tiết giảm chi phí, tái cấu trúc tài chính, cân đối các nguồn lực để tập trung cao nhất 
cho những dự án trọng điểm. Theo đó, Công ty đã dần vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt mục tiêu 
kinh doanh đặt ra năm 2021. Đây là kết quả những nhưng nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ Ban Lãnh đạo 
và toàn thể Công ty. 

Khó Khăn
Là một doanh nghiệp với lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, C47 chịu sự ảnh 
hưởng của sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của ngành Xây dựng nói riêng. Đối mặt với nhiều khó 
khăn và thách thức phía trước, Công ty xác định tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh đa ngành nghề nhưng 
tập trung lấy hoạt động Xây dựng làm nền tảng, thông qua việc tập trung thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và chất 
lượng các công trình hiện hữu. Đồng thời, đầu tư cho máy móc và kỹ thuật để nâng cao chất lượng thi công, 
mở rộng tìm kiếm cơ hội ra các lĩnh vực và thị trường mới nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đặt ra và tạo 
ra những đột phát hơn nữa trong tương lai.  

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ, trong đó có Du lịch - lĩnh vực đóng góp lớn về lợi nhuận của C47 là một trong 
những nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh. Trong khi đó, tác động của dịch bệnh đến Ngành xây 
dựng - đặc biệt là mảng xây dựng cơ sở hạ tầng ở mức trung bình và ít nghiêm trọng hơn so với mảng xây dựng 
dân dụng, do việc xây dựng hạ tầng là thiết yếu và việc đẩy mạnh đầu tư công cũng là một trong những biện 
pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch. Tuy vậy, thách thức còn hiện hữu khi áp lực cạnh tranh 
giữa các nhà thầu sẽ tăng cao trong giai đoạn nhu cầu chưa phục hồi hoàn toàn, và chiến lược cạnh tranh chủ 
yếu bằng giá có thể khiến cho doanh thu và biên lợi nhuận nhà thầu sụt giảm.

Các doanh nghiệp trong ngành sẽ tiến tới cạnh tranh sâu hơn về công nghệ và kỹ thuật sản xuất, giúp tiến gần 
hơn tới khả năng phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

Xây dựng nhà không để ở sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất do khách hàng của lĩnh vực này chịu nhiều thiệt hại 
bởi dịch Covid-19.

Tồn tại vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện các dự án đầu tư bất động sản như thủ tục pháp lý về đất 
đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa.

Công trình Đập đầu mối Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận

53

GẮN KẾT - VƯƠN XA GẮN KẾT - VƯƠN XA

54BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CƠ CẤU TÀI SẢN CƠ CẤU NGUỒN VỐN

02

CHỈ TIÊU NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021

Tài sản ngắn hạn 1.296,82 1.311,68 1.272,75 1.083,85 1.040,51

Tiền và các khoản tương đương tiền 18,44 162,86 46,97 16,89 98,77

Các khoản phải thu ngắn hạn 449,12 315,03 393,53 339,04 282,36

Hàng tồn kho 827,49 833,39 831,22 727,85 659,33

Tài sản dài hạn 916,15 852,62 647,4 536,34 531,74

Tài sản cố định 846,64 839,52 609,81 459,30 496,69

Tổng tài sản 2.212,96 2.164,29 1.920,15 1.620,19 1.572,25

CHỈ TIÊU NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021

Nợ phải trả 1.913,83 1.841,17 1.631,45 1.316,16 1.227,17

Nợ ngắn hạn 1.222,15 1.263,91 1.094,28 992,93 811,50

Nợ dài hạn 691,68 577,27 537,18 323,23 415,67

Vốn chủ sở hữu 299,13 323,12 288,7 304,02 345,08

Vốn góp chủ sở hữu 170,2 170,2 170,2 170,2 215,30

LNST chưa phân phối 17,69 35,33 7,23 22,49 52,03

Tổng nguồn vốn 2.212,96 2.164,29 1.920,15 1.620,19 1.572,25

 

Nhìn chung, giai đoạn 2017 – 2021, tài sản ngắn hạn của Công ty không ghi nhận sự biến động mạnh khi duy trì ở 
mức trung bình 1.040 tỷ đồng. Riêng năm 2021, do Công ty sử dụng phần lớn các khoản phải thu ngắn hạn để thực 

hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ nhằm giảm gánh nặng lãi vay nên tài sản ngắn hạn đã giảm đáng kể, đạt 1.040,51 tỷ đồng, 
giảm 4% cho với cùng kỳ năm 2020, chiếm 66,18% tổng tài sản.

Tài sản dài hạn chiếm khoảng 33,82% tổng tài sản của Công ty. Cuối năm 2021, tài sản dài hạn đạt giá trị 531,74 tỷ đồng, 
giảm 0,86% so với năm ngoái. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 93,41% tổng tài sản dài hạn và 
tỷ trọng này không có sự chuyển dịch đáng kể từ năm 2016.

Cơ cấu nguồn vốn của C47 đang được cải thiện qua các năm khi tỷ trọng của nợ phải trả/nguồn vốn giảm dần và tỷ 
trọng vốn chủ sở hữu/nguồn vốn tăng lên so với năm trước, điều này giúp cơ cấu tài chính của Công ty ngày càng 

lành mạnh hơn.

Nợ phải trả của C47 phần lớn đến từ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, nợ vay ngân 
hàng ngắn hạn giảm dần qua các năm, chủ yếu do Công ty đã đảm bảo được dòng tiền để trả các khoản lãi và gốc vay. 
Tính đến hết ngày 31/12/2021, nợ vay ngắn hạn ngân hàng của C47 là 579,61 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm 2020. Mục 
đích vay vốn bao gồm: Bổ sung vốn lưu động, bão lãnh, thanh toán một phần chi phí dự án thủy điện Văn Phong. 

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của C47 thuận lợi khi hoàn thành Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở 
rộng, giúp cho LNST chưa phân phối tăng trưởng vượt bậc, đạt hơn 52 tỷ đồng, tăng 131,32% so với năm 2020 - mức 
tăng trưởng cao nhất đến nay.

Đơn vị tính: tỷ đồng
Đơn vị tính: tỷ đồng
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

03

04

Công tác nhân sự hành chính trong năm qua đã đáp ứng được các yêu cầu chung của công ty và hệ thống. Cơ 
cấu bộ máy được phân định theo cấp quản trị đã nâng cao vai trò quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu 
đơn vị/ bộ phận.

Công ty áp dụng mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát thay bằng Ủy ban kiểm toán. 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.

Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường 
ISO 14001:2015 và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018;

Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách 
hàng;

Liên tục đầu tư thiết bị tiên tiến, cải tiến công nghệ, dịch vụ, nâng cao trình độ nhân lực vì khách hàng và sự tồn 
tại phát triển của Công ty;

Giữ vững truyền thống đoàn kết vốn có của Công ty từ đó phát huy hơn nữa sức mạnh và trí tuệ tập thể để thực 
hiện tốt chính sách chất lượng của Công ty.

 

STT Công trình Địa điểm
Giá trị hợp 

đồng 

(tỷ đồng)

Thời gian 
thực hiện

Công trình đang thực hiện

1 Hầm dẫn nước - Dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng Lâm Đồng và Ninh Thuận 713 2016 - 2021

2 Đập bê tông RCC – Dự án hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ Ninh Thuận 1.740 2018 - 2021

3 Đập bê tông RCC – Dự án hồ chứa nước Đồng Mít Bình Định 1.035 2018 - 2021

4
Đập chính và các hạng mục phụ trợ - Dự án Thủy 
điện Hòa Bình mở rộng

Hòa Bình 916 2020 - 2024

5 Đập dâng Phú Phong Bình Định 447,6 2022 - 2024

6 Hồ chứa nước Ta Hoét Lâm Đồng 116,3 2022-2023

7

Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng 
và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn 
cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp 
tỉnh Quảng Nam

Đà Nẵng 73,0 2021-2022

Đầu tư phát triển sản xuất, tiếp tục đầu tư xe máy thiết bị mới, đồng bộ, phù hợp với công nghệ tiên tiến 
nhằm nâng cao năng lực, tăng năng suất. Phát huy tốt hiệu quả đầu tư, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết 
kiệm nguyên vật liệu và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường, sử dụng 
hợp lý hiệu suất vốn đầu tư.

Đầu tư chiều sâu và mua sắm có chọn lọc các thiết bị, máy móc mới, các phương tiện vận tải nhằm tăng năng 
lực và khả năng sản xuất, kinh doanh; tăng tính cạnh tranh và nâng cao vị thế của Công ty.

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 tốt chi phí, giá thành cung 
ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu và nhân công hiệu quả. Giám sát và điều phối thi công các dự án công trình 
thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Triển khai mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng 
hạ tầng khu công nghiệp, điện gió, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các dự án địa ốc nhằm hướng tới kinh 
doanh đa ngành.

Tiếp tục công tác sắp xếp, tinh gọn nhân sự bộ máy quản lý, tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và 
định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, có mức giá đấu 
thầu hợp lý các dự án công trình nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

Xây dựng phương án tài chính phù hợp nhằm thu xếp và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả tối đa.

Kế hoạch đầu tư

Để đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Công ty đã đề ra các biện pháp khắc phục 
các khó khăn, phát huy tối đa năng lực sản xuất để hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

Công trình HCN Nước Trong - tỉnh Quảng Ngãi
Dung tích hồ chứa: 289,5 triệu m3
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PHẦN IV

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

LĨNH VỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, THI CÔNG XÂY LẮP

LĨNH VỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ

CÔNG TÁC CỔ ĐÔNG, CHI TRẢ CỔ TỨC, TĂNG VỐN

01 02

Trải qua hành trình 46 năm hình thành và phát triển, C47 
đã từng bước làm chủ hoàn toàn công nghệ thi công các 
công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp 
trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có nhiều công 
nghệ mới lần đầu được triển khai bởi C47 như công nghệ 
bê tông đầm lăn (RCC), công nghệ đào hầm dẫn nước 
bằng Rô bốt đào hầm TBM (hơn 15km đã thực hiện),… 
với nhiều công trình trọng điểm trị giá hàng nghìn tỷ 
đồng, được chủ đầu tư và các cơ quan ban ngành đánh 
giá cao. Trong 15 năm gần đây, công ty đã hoàn thành 
hơn 30 dự án thủy lợi, thủy điện khắp cả nước có giá trị 
hơn 20.000 tỷ đồng. Một số năng lực tiêu biểu của C47 
bao gồm: năng lực đào đất, đá 4 triệu m3/năm, năng lực 
bê tông 1,5 triệu m3/năm, năng lực cung cấp cát, sỏi 1,3 
triệu m3/năm,…

Nhờ vậy, ngoài việc hoàn thành bàn giao các công trình 
của những dự án lớn như dự án Thủy điện tích năng Bác 

Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ như: nhà hàng, khách 
sạn, du lịch lữ hành: Sở hữu 100% Khách Sạn Hải Âu tiêu 
chuẩn 4 sao (169 phòng – diện tích đất 5.183 m2), Khách 
Sạn Hải Âu Biên Cương tiêu chuẩn 3 sao (80 phòng – diện 
tích đất 1.095 m2) tại thành phố biển Quy Nhơn, Khu 
dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng Định Bình (diện tích 12.500 
m2), khu du lịch sinh thái Định Bình (diện tích 111.500 
m2) tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định; công tác đại tu 
xe máy thi công, sản xuất các sản phẩm cơ khí công trình, 
sản xuất bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn (Sở hữu 
100% Xí nghiệp Phước An với diện tích đất 48.743 m2 
tại cụm công nghiệp Phước An – huyện Tuy Phước); đào 
tạo và xuất khẩu lao động (sở hữu 100% trung tâm đào 
tạo với diện tích đất 8.775 m2 tại Quy Nhơn); thí nghiệm 

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu là 5% vốn điều lệ từ nguồn lợi 
nhuận sau thuế và chi trả 10% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông và phát hành 600.000 trái 
phiếu chuyển đổi.

Trong năm qua, Tổng giám đốc và Ban điều hành công 
ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và 

chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá 
trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt 
qua mọi khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm 
kiếm việc làm cho công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

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 và Phó tổng giám 
đốc thường trực cũng là thành viên HĐQT của Công 
ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra 
nhanh chóng, kịp thời.

Ái (Ninh Thuận), dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng (Lâm 
Đồng), dự án Thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận), dự án Thủy 
lợi Đồng Mít (Bình Định), C47 cũng đã khởi công và triển 
khai thi công các dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng (Hòa 
Bình), Thủy điện Đồng Mít (Bình Định), sửa chữa nâng cao 
an toàn đập WB8 tỉnh Lâm Đồng (Lâm Đồng) và và khởi 
công dự án Đập dâng Phú Phong trong tháng 3/2022. 

Trong năm, toàn thể cán bộ, CNV của C47 đã chung tay 
hoàn thành vượt tiến độ với chất lượng cao và đảm bảo 
an toàn lao động trong suốt quá trình thi công tại công 
trình đường hầm dẫn nước – Dự án mở rộng nhà máy 
thủy điện Đa Nhim, vì vậy đã được chủ đầu tư là Công 
ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi 
khen thưởng 400 triệu đồng. (07/8/21); Dự án Thi công 
bê tông đầm lăn (RCC) Công trường Đồng Mít “về đích” 
trước 15 ngày so với kế hoạch.

kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu, khai thác vận 
chuyển vật liệu xây dựng… cũng góp phần đáng kể vào 
doanh thu hàng năm của công ty. Về tài sản cố định chủ 
yếu là xe, máy và thiết bị thi công, số liệu tại báo cáo tài 
chính ngày 31/12/2021, nguyên giá tài sản cố định hữu 
hình của công ty đạt 1.280 tỷ trong đó giá trị hao mòn lũy 
kế là 820 tỷ đồng.

Năm 2021, mặc dù tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, doanh thu lĩnh vực kinh doanh khách sạn – nhà 
hàng của công ty ghi nhận mức giảm sâu, khoảng 79% so 
với năm 2020 do đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp 
từ các chỉ thị giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.

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.

Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng 
quản trị, Ủy ban kiểm toán 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.
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KẾ HOẠCH & ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 2022

03

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 2022 như sau:

STT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2021 KẾ HOẠCH 2022 % KH 2022/ TH 2021

1 Tổng doanh thu 919,80 1.400,00 +152%

2 Lợi nhuận sau thuế 43,22 60,00 +139%

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức 10% 10% +100%

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 tốt chi phí, giá thành cung ứng 
vật tư, nguyên nhiện vật liệu và nhân công hiệu quả, giám 
sát và điều phối thi công các dự án công trình thi công 
đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

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 tốt chi phí, giá thành cung ứng vật 

tư, nguyên nhiện vật liệu và nhân công hiệu quả, giám sát 
và điều phối thi công các dự án công trình thi công đảm 
bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thực 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 2022, 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.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Công trình Đập đầu mối Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận
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PHẦN V

QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

2. ỦY BAN KIỂM TOÁN

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC 

KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, UBKT & 

BAN ĐIỀU HÀNH
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT trong năm

01

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Phạm Nam Phong Chủ tịch HĐQT 2.440.917 8,87

2 Tạ Nam Bình Phó Chủ tịch HĐQT 0 0

3 Lê Trung Nam Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT 0 0

4 Dương Minh Quang Thành viên HĐQT điều hành 701.362 2,55

5 Võ Trọng Hiếu Thành viên HĐQT độc lập 0 0

6 Nguyễn Hữu Hải Thành viên HĐQT điều hành 72.360 0,26

7 Bùi Văn Tuynh Thành viên HĐQT độc lập 0 0

STT Thành viên Chức vụ
Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Phạm Nam Phong Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT 14/08/2021
Phó Chủ tịch HĐQT 
14/08/2021

2 Tạ Nam Bình Phó Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT 14/08/2021
Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán 
14/08/2021

3 Lê Trung Nam
Thành viên HĐQT – 
Chủ tịch UBKT

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 
14/08/2021

Chủ tịch HĐQT 14/08/2021

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tiểu ban Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị

Bao gồm các thành viên sau:

• Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT – Trưởng Tiểu ban

• Ông Dương Minh Quang, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Phó Tiểu ban

• Ông Nguyễn Hữu Hải, Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

• Ông Võ Trọng Hiếu, Thành viên HĐQT – Thành viên

• Ông Trần Đức Dương, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

• Ông Cao Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Thành viên

- Tiểu ban Quan hệ Nhà đầu tư thuộc Hội đồng quản trị

Bao gồm các thành viên sau:

• Ông Bùi Văn Tuynh - Thành viên HĐQT – Trưởng Tiểu ban

• Ông Võ Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT – Thành viên

• Ông Trần Đức Dương – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

- Tiểu ban Lương, Thưởng thuộc Hội đồng quản trị

Bao gồm các thành viên sau:

• Ông Dương Minh Quang - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Trưởng Tiểu ban

• Ông Trần Đức Dương – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Phòng TCHC – Phó Tiểu ban thường trực

• Ông Lương Đăng Hào – Phó Trưởng ban kiểm toán nội bộ - Thành viên

• Ông Hồ Đình Phong – Kế toán trưởng - Thành viên

• Ông Trịnh Quốc Thọ - Phó trưởng phòng TCHC - Thành viên
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc 
thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện 
pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về điều hành và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động 
sản xuất của Công ty.

- Tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng quy định 
của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.

CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

I Các Nghị Quyết

1
01/2021/NQ-

HĐQT 
03/01/2021 Phê duyệt kiểm toán nội bộ khách sạn Hải Âu. 100%

2
02/2021/NQ-

HĐQT 
09/01/2021

Phê duyệt tổ chức chào hàng cạnh tranh lựa chọn nhà thầu 
phụ thi công hoàn thiện Công trường Đa Nhim.

100%

3
03/2021/NQ-

HĐQT 
14/01/2021

Phê duyệt xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành do 
thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả 
cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

100%

4
04/2021/NQ-

HĐQT 
20/01/2021

Phê duyệt thông qua kết quả phát hành tăng vốn từ nguồn 
vốn CSH và trả cổ tức bằng CP năm 2019

100%

5
05/2021/NQ-

HĐQT
23/01/2021

Phê duyệt phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng 
lẻ và phê duyệt Hợp đồng giao dịch với nhà đầu tư.

100%

6
06/2021/NQ-

HĐQT
01/02/2021

Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm và đại tu thiết bị hiện có 
phục vụ thi công công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.

100%

7
07/2021/NQ-

HĐQT
02/02/2021

Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản công 
ty

100%

8
07/2021/NQ-

HĐQT
08/02/2021

Phê duyệt đơn giá cung cấp và lắp dựng nhà lắp ghép Ban 
điều hành công trường Hòa Bình mở rộng.

100%

9
08/2021/NQ-

HĐQT
08/02/2021

Phê duyệt đơn giá cung cấp và lắp dựng nhà lắp ghép Ban 
điều hành công trường Hòa Bình mở rộng.

100%

10
09/2021/NQ-

HĐQT
08/02/2021

Phê duyệt đơn giá thi công các công việc gia cố và hoàn 
thiện Công trình TĐTN Bác Ái.

100%

11
10/2021/NQ-

HĐQT
08/02/2021

Phê duyệt đơn giá thuê thầu phụ nhân công thi công các 
hạng mục phụ trợ lán trại công trình Thủy điện Hòa Bình 
mở rộng.

100%

12
11/2021/NQ-

HĐQT
09/02/2021

Phê duyệt đơn giá gia công và lắp đặt lan can đỉnh đập tràn 
mặt cống xả sâu tường hạ lưu Công trường Tân Mỹ.

100%

13
12/2021/NQ-

HĐQT
09/02/2021 Phê duyệt đơn giá gia công cầu qua tràn Dự án HTTL Tân Mỹ. 100%

14
13/2021/NQ-

HĐQT
18/02/2021 Phê duyệt kiểm toán nội bộ công trường thủy điện Đa Nhim. 100%

15
14/2021/NQ-

HĐQT
20/02/2021

Phê duyệt lựa chọn nhà thầu phụ và phê duyệt đơn giá thuê 
thi công khoan lấy mẫu kiểm tra chất lượng bê tông RCC - CT 
Tân Mỹ.

100%

16
15/2021/NQ-

HĐQT
22/02/2021

Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2021.

100%

17
17/2021/NQ-

HĐQT
27/02/2021

Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt đơn giá khối 
lượng mua thép cung cấp XN Phước An phục vụ gia công 
sản phẩm.

100%

18
18/2021/NQ-

HĐQT
01/03/2021

Phê duyệt cơ cấu sắp xếp lại mô hình quản lý và tổ chức sản 
xuất tại các đơn vị công trường xây dựng trực thuộc.

100%

19
19/2021/NQ-

HĐQT
02/03/2021

Phê duyệt việc lựa chọn nhà thầu thi công tháo dỡ vệ sinh 
hoàn thiện hầm dẫn nước thanh lý các loại vật tư tại CT Đa 
Nhim.

100%

Kết quả năm 2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được công bố, doanh thu của C47 đạt hơn 881,94 
tỷ đồng chỉ đạt hơn 80% so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 42,2 tỷ đồng – tương ứng vượt 
136% so với mức lợi nhuận năm 2020 và vượt 40 % so với kế hoạch lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông 
thông qua (31 tỷ đồng).

Kết quả này đạt được là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban điều hành 
công ty đã có những giải pháp cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay dẫn đến chi phí tài chính giảm so 
với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng lên từ 11,51% thành 13,02%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 tối thiểu là 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu thưởng là 10% từ 
nguồn Quỹ Đầu tư phát triển đã được ĐHĐCĐ cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự 

họp
Lý do không tham 

dự họp

1 Phạm Nam Phong Chủ tịch HĐQT 202 100% -

2 Tạ Nam Bình Phó Chủ tịch HĐQT 183 91% Công tác

3 Lê Trung Nam
Thành viên HĐQT – 

Chủ tịch UBKT
198 98% Công tác

4 Dương Minh Quang TV HĐQT Điều hành 202 100% -

5 Võ Trọng Hiếu TV HĐQT độc lập 200 99% Công tác

6 Nguyễn Hữu Hải TV HĐQT Điều hành 175 87% Công tác

7 Bùi Văn Tuynh
TV HĐQT không điều 

hành
161 80% Công tác
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20
20/2021/NQ-

HĐQT
03/03/2021

Phê duyệt đơn vị cung cấp tín dụng thuê mua tài chính mua 
máy khoan phục vụ thi công CTTĐ Hòa Bình mở rộng.

100%

21
21/2021/NQ-

HĐQT
04/03/2021

Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài hoành triệt cống 
dẫn dòng và bê tông bản đáy Đập CT Đồng Mít.

100%

22
22/2021/NQ-

HĐQT
06/03/2021

Phê duyệt việc mua thép cung cấp cho Xí nghiệp Phước An 
phục vụ gia công lan can vai phải Đập công trình Tân Mỹ.

100%

23
23/2021/NQ-

HĐQT
06/03/2021

Phê duyệt giao Ban Kiểm toán nội bộ phối hợp Ban Kiểm 
tra và nghiệm thu nội bộ trong công tác kiểm tra và nghiệm 
thu nội bộ.

100%

24
24/2021/NQ-

HĐQT
06/03/2021

Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài thi công bê tông 
RCC - Công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.

100%

25
25/2021/NQ-

HĐQT
09/03/2021

Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài thi công Tràn xả lũ 
công trình HCN Đồng Mít.

100%

26
26/2021/NQ-

HĐQT
10/03/2021

Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài hoàn thiện bề mặt 
bê tông và dọn vệ sinh nền hành lang Đập CT Tân Mỹ.

100%

27
27/2021/NQ-

HĐQT
10/03/2021

Phê duyệt lựa chọn nhà thầu phụ và phê duyệt đơn giá mạ 
kẽm nhúng nóng gia công lan can Đập CT Tân Mỹ.

100%

28
28/2021/NQ-

HĐQT
11/03/2021

Phê duyệt đơn giá thuê thầu phụ thi công khoan phụt lấp 
đầy hạng mục hầm xả công trình TĐTN Bác Ái.

100%

29
29/2021/NQ-

HĐQT
15/03/2021

Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt giá mua bơm 
nước phục vụ cấp nước hạ du tại CT Tân Mỹ.

100%

30
30/2021/NQ-

HĐQT
15/03/2021

Phê duyệt đơn giá thuê ngoài vận chuyển vật liệu dăm cát 
tại công trường Đồng Mít.

100%

31
31/2021/NQ-

HĐQT
17/03/2021

Phê duyệt đơn giá thuê nhân công thi công bê tông cốt thép 
mặt đập công trường Tân Mỹ.

100%

32
32/2021/NQ-

HĐQT
23/03/2021

Phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp 2 
máy khoan hầm tại thủy điện Hòa Bình mở rộng.

100%

33
33/2021/NQ-

HĐQT
23/03/2021

Phê duyệt đơn giá và chọn nhà thầu thi công xây dựng 
phòng VIP Bar tầng 12 khách sạn Hải Âu.

100%

34
34/2021/NQ-

HĐQT
24/03/2021

Phê duyệt lập kế hoạch trình phê duyệt hiệu quả chi phí các 
dự án công trình.

100%

35
35/2021/NQ-

HĐQT
24/03/2021

Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ công trường Đồng Mít 
giai đoạn từ 2019 đến 31/3/2021.

100%

36
36/2021/NQ-

HĐQT
30/03/2021

Phê duyệt đơn giá thi công nội bộ các khối lượng còn lại từ 
năm 2021 công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng.

100%

37
37/2021/NQ-

HĐQT
31/03/2021

Phê duyệt thông qua việc lựa chọn nhà cung cấp và phê 
duyệt đơn giá săm lốp xe máy cung cấp cho các đơn vị.

100%

38
38/2021/NQ-

HĐQT
01/04/2021 Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy chế tài chính. 100%

39
39/2021/NQ-

HĐQT
01/04/2021

Phê duyệt đơn giá và nhà cung cấp tôn cho công trường Hòa 
Bình thi công lán trại - phụ trợ.

100%

40
40/2021/NQ-

HĐQT
01/04/2021

Phê duyệt khối lượng và đơn giá các côngviệc phát sinh theo 
hợp đồng số 23-2019-HĐD-KH giữa Công ty với Công ty CP 
Xây dựng 4

100%

41
41/2021/NQ-

HĐQT
03/04/2021

Phê duyệt đơn giá và nhà cung cấp lưới thép hàn D8 phục vụ 
thi công tại công trường Đồng Mít.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

42
42/2021/NQ-

HĐQT
03/04/2021

Phê duyệt quy chế tiền lương thưởng KPI khối quản lý 
nghiệp vụ và thừa hành.

100%

43
43/2021/NQ-

HĐQT
08/04/2021 Phê duyệt thanh lý nguồn phóng xạ Phòng Thí nghiệm. 100%

44
44/2021/NQ-

HĐQT
08/04/2021

Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp băng tải phục vụ thi 
công tại công trường Đồng Mít.

100%

45
45/2021/NQ-

HĐQT
10/04/2021

Phê duyệt giá trị phải thanh toán các hợp đồng thầu phụ 
nhân công.

100%

46
46/2021/NQ-

HĐQT
12/04/2021

Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị thi công hệ thống phao 
cảnh báo an toàn phía thượng lưu Đập công trình Nước 
Trong.

100%

47
47/2021/NQ-

HĐQT
12/04/2021

Phê duyệt đơn vị cung cấp tín dụng thuê mua tài chính mua 
máy khoan phục vụ thi công CTTĐ Hòa Bình mở rộng.

100%

48
48/2021/NQ-

HĐQT
12/04/2021

Phê duyệt điều chỉnh cập nhật và bổ sung tài liệu trình 
ĐHĐCĐTN2021 (Tờ trình 2A và 8A).

100%

49
49/2021/NQ-

HĐQT
17/04/2021 Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Tờ trình 5A trình ĐHĐCĐTN21. 100%

50
50/2021/NQ-

HĐQT
19/04/2021

Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp cát phục vụ thi 
công tại công trường Đa Nhim.

100%

51
51/2021/NQ-

HĐQT
19/04/2021

Phê duyệt chi thưởng CB-CNV nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương 
lễ 30-4 và 1-5.

100%

52
52/2021/NQ-

HĐQT
27/04/2021

Phê duyệt đơn giá và lựa chọn nhà thầu phụ thi công tại 
công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng.

100%

53
53/2021/NQ-

HĐQT
28/04/2021

Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp khăn ga giường bọc 
mền phục vụ kinh doanh tại khách sạn Hải Âu.

100%

54
54/2021/NQ-

HĐQT
05/05/2021

Phê duyệt nhà cung cấp chiến lược để cung cấp các chủng 
loại vật tư phục vụ thi công các công trình.

100%

55
55/2021/NQ-

HĐQT
06/05/2021

Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi 
trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu.

100%

56
56/2021/NQ-

HĐQT
06/05/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công khoan phụt 
công trình HCN Đồng Mít.

100%

57
57/2021/NQ-

HĐQT
08/05/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục 
Cửa ra cửa lấy nước Buồng van côn Bể tiêu năng Công trình 
Đồng Mít.

100%

58
58/2021/NQ-

HĐQT
08/05/2021

Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ và tổ chức thi công tại 
Công trình thủy điện Đồng Mít.

100%

59
59/2021/NQ-

HĐQT
08/05/2021

Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ Công trường Tân Mỹ 
và Công trường Bác Ái.

100%

60
60/2021/NQ-

HĐQT
12/05/2021

Phê duyệt đơn giá giao khoán nội bộ các khối lượng chưa 
có đơn giá và bổ sung điều chỉnh một số đơn giá chưa phù 
hợp tại Công trình.

100%

61
61/2021/NQ-

HĐQT
15/05/2021 Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ. 100%

62
62/2021/NQ-

HĐQT
17/05/2021

Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị lưu giữ lâu dài nguồn 
phóng xạ đã qua sử dụng tại công ty.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua
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63
63/2021/NQ-

HĐQT
24/05/2021

Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản điều 
chỉnh phương án chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 
2020.

100%

64
64/2021/NQ-

HĐQT
24/05/2021

Phê duyệt đơn giá và chi phí nhân công thuê ngoài tại công 
trình Đồng Mít.

100%

65
65/2021/NQ-

HĐQT
25/05/2021

Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình và giám sát nhiên liệu cho thiết bị xe 
máy.

100%

66
66/2021/NQ-

HĐQT
27/05/2021

Phê duyệt đơn giá và chi phí thi công giao khoán nội bộ các 
khối lượng còn lại từ tháng 4-2021 tại công trường Đồng 
Mít.

100%

67
67/2021/NQ-

HĐQT
31/05/2021

Phê duyệt đơn giá chi phí và dự thảo hợp đồng thuê thầu 
phụ thi công một phần khối lượng khoan hầm phụ hầm 
chính CTTĐ Hòa Bình.

100%

68
68/2021/NQ-

HĐQT
08/06/2021

Phê duyệt đơn giá chi phí thuê ngoài thi công các công việc 
trạm rửa xe bãi thải Dốc Cun tại CTTĐ Hòa Bình mở rộng

100%

69
69/2021/NQ-

HĐQT
09/06/2021

Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2021 và sử dụng 
tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV

100%

70
70/2021/NQ-

HĐQT
14/06/2021

Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát 
xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2021.

100%

71
71/2021/NQ-

HĐQT
17/06/2021

Phê duyệt gia hạn thời gian kiểm toán nội bộ công trường 
Tân Mỹ và Bác Ái.

100%

72
72/2021/NQ-

HĐQT
18/06/2021

Phê duyệt đơn giá và chi phí thuê ngoài thi công lán trại 
Công trường Hòa Bình.

100%

73
73/2021/NQ-

HĐQT
25/06/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và phê duyệt đơn giá chi phí 
vật tư thi công các khu phụ trợ công trình thủy điện Hòa 
Bình mở rộng.

100%

74
74/2021/NQ-

HĐQT
29/06/2021

Phê duyệt giao khoán khối lượng, đơn giá và giá trị giao 
khoán nội bộ Công trường Hòa Bình.

100%

75
75/2021/NQ-

HĐQT
30/06/2021 Phê duyệt kế hoạch kiểm toán 6 tháng cuối năm 2021. 100%

76
76/2021/NQ-

HĐQT
30/06/2021

Phê duyệt đơn giá và chi phí vật tư phục vụ thi công tại Công 
trường Đồng Mít.

100%

77
77/2021/NQ-

HĐQT
30/06/2021

Phê duyệt cơ cấu chức năng, nhiệm vụ phòng VTTB, Phòng 
mua hàng và XN Phước An.

100%

78
78/2021/NQ-

HĐQT
30/06/2021 Phê duyệt thành lập Phòng Mua hàng. 100%

79
79/2021/NQ-

HĐQT
01/07/2021 Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. 100%

80
80/2021/NQ-

HĐQT
02/07/2021

Phê duyệt chi phí hợp đồng dịch vụ nổ mìn thử nghiệm và 
hợp đồng đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn thí nghiệm tại 
công trường Hòa Bình.

100%

81
81/2021/NQ-

HĐQT
06/07/2021 Phê duyệt chi phí tư vấn phát hành cổ phiếu. 100%

82
82/2021/NQ-

HĐQT
07/07/2021

Phê duyệt chi phí thầu phụ thi công trình công thượng kon 
tum.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

83
83/2021/NQ-

HĐQT
09/07/2021 Phê duyệt dự toán chi phí thi công tại Công trường Hòa Bình. 100%

84
84/2021/NQ-

HĐQT
09/07/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thi công công 
trường Đống Mít.

100%

85
85/2021/NQ-

HĐQT
10/07/2021

Phê duyệt chi phí thi công trạm trộn bê tông 120m3/h công 
trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.

100%

86
86/2021/NQ-

HĐQT
13/07/2021

Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức 
2020 và phát hành CP thưởng tăng vốn từ NV CSH.

100%

87
87/2021/NQ-

HĐQT
20/07/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hoàn thiện 
các nhà vận hành, hành lang HTTL Tân Mỹ.

100%

88
88/2021/NQ-

HĐQT
23/07/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phục vụ 
thi công công trường Hòa Bình.

100%

89
89/2021/NQ-

HĐQT
23/07/2021

Phê duyệt chế độ hỗ trợ tiền lương, BHXH và chế độ khác 
đối với lao động Khách Sạn Hải Âu trong thời gian dịch Covid 
– 19.

100%

90
90/2021/NQ-

HĐQT
26/07/2021

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ với 
ông Tạ Nam Bình.

100%

91
91/2021/NQ-

HĐQT
26/07/2021

Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ với ông 
Võ Trọng Hiếu.

100%

92
92/2021/NQ-

HĐQT
28/07/2021 Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính. 100%

93
93/2021/NQ-

HĐQT
28/07/2021 Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính. 100%

94
94/2021/NQ-

HĐQT
30/07/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp phụ tùng gầm máy 
đào A0076 Xí nghiệp PA.

100%

95
95/2021/NQ-

HĐQT
31/07/2021

Phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia trực thuộc Ban Tổng giám 
đốc.

100%

96
96/2021/NQ-

HĐQT
02/08/2021

Chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí mua máy khoan 
hầm phục vụ thi công công trường Hòa Bình.

100%

97
97/2021/NQ-

HĐQT
02/08/2021

Chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí mua vật tư cung cấp 
công trường Hòa Bình.

100%

98
98/2021/NQ-

HĐQT
02/08/2021

Chọn nhà thầu phụ và phê duyệt chi phí thuê thầu phụ công 
trường Hòa Bình

100%

99
99/2021/NQ-

HĐQT
04/08/2021 Phê duyệt điều kiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 100%

100
100/2021/NQ-

HĐQT
05/08/2021

Chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí mua vật tư công 
trình Đa Nhim

100%

101
101/2021/NQ-

HĐQT
07/08/2021

Chọn nhà thầu phụ và phê duyệt chi phí nhân công thuê 
ngoài tại Công trình Đồng Mít.

100%

102
102/2021/NQ-

HĐQT
09/08/2021

Chọn nhà thầu phụ và phê duyệt bổ sung chi phí thầu phụ 
thi công gia cố sạt lở mái công trình thủy điện Thượng Kom 
Tum

100%

103
103/2021/NQ-

HĐQT
14/08/2021 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT NK 2020-2025. 100%

104
104/2021/NQ-

HĐQT
14/08/2021 Thôi giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2020-2025. 100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

73

GẮN KẾT - VƯƠN XA GẮN KẾT - VƯƠN XA

74BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47



105
105/2021/NQ-

HĐQT
14/08/2021 Thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT NK 2020-2025. 100%

106
106/2021/NQ-

HĐQT
14/08/2021 Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. 100%

107
107/2021/NQ-

HĐQT
14/08/2021 Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. 100%

108
108/2021/NQ-

HĐQT
14/08/2021 Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2020-2025. 100%

109
109/2021/NQ-

HĐQT
17/08/2021

Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền 
nhận cổ tức bằng CP và CP thưởng 2020.

100%

110
110/2021/NQ-

HĐQT
18/08/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công nhà quản 
lý công trình Đồng Mít.

100%

111
111/2021/NQ-

HĐQT
18/08/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ khoan nõn BT RCC 
công trình Đồng Mít.

100%

112
112/2021/NQ-

HĐQT
18/08/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp nước phục vụ thi 
công Hòa Bình.

100%

113
113/2021/NQ-

HĐQT
18/08/2021

Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị lập hồ sơ thiết kế điều 
chỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái Định Bình.

100%

114
114/2021/NQ-

HĐQT
18/08/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp cáp Inox phục vụ thi 
công công trường Đa Nhim.

100%

115
115/2021/NQ-

HĐQT
18/08/2021

Phê duyệt điều chỉnh nhà cung cấp và chi phí mua vật tư 
phục vụ thi công tại công trường Đa Nhim.

100%

116
116/2021/NQ-

HĐQT
18/08/2021 Thành lập Tiểu Ban lương thưởng thuộc Hội đồng quản trị. 100%

117
117/2021/NQ-

HĐQT
23/08/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua Neoweb phục vụ thi 
công gia cố mái đập công trình Đồng Mít.

100%

118
118/2021/NQ-

HĐQT
26/08/2021 Thành lập Tiểu ban quan hệ nhà Đầu tư thuộc HĐQT. 100%

119
119/2021/NQ-

HĐQT
26/08/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hoàn thiện 
HT cửa các nhà vận hành Công trình Tân Mỹ.

100%

120
120/2021/NQ-

HĐQT
26/08/2021

Phê duyệt chi bồi dưỡng người lao động nhân dịp Lễ 2-9 và 
ngày thành lập công ty 8-9.

100%

121
121/2021/NQ-

HĐQT
31/08/2021

Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban lương, thưởng 
thuộc HĐQT.

100%

122
122/2021/NQ-

HĐQT
07/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mua bảo 
hiểm vật chất xe máy thiết bị.

100%

123
123/2021/NQ-

HĐQT
07/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công tại công 
trường Đa Nhim.

100%

124
124/2021/NQ-

HĐQT
09/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công đo giám sát 
ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn tại thủy điện Hòa 
Bình mổ rộng.

100%

125
125/2021/NQ-

HĐQT
09/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục 
nhà vận hành cửa lấy nước công trình thủy điện Đa Nhim.

100%

126
126/2021/NQ-

HĐQT
11/09/2021

Phê duyệt thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ 
NV CSH và trả cổ tức bằng CP năm 2020.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

127
127/2021/NQ-

HĐQT
16/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hoàn thiện 
mặt cong Tràn Tân Mỹ.

100%

128
128/2021/NQ-

HĐQT
16/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hệ thống 
điện hạ thế công trình Đồng Mít.

100%

129
129/2021/NQ-

HĐQT
16/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép thi công tại 
công trường Hòa Bình.

100%

130
130/2021/NQ-

HĐQT
23/09/2021

Phê duyệt phạm vi công việc và giá trị hợp đồng chia thầu 
phụ công trường Phú Phong.

100%

131
131/2021/NQ-

HĐQT
24/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép cấp XN Phước 
An phục vụ sửa chữa Trạm nghiền Dự án TĐ Hòa Bình mở 
rộng.

100%

132
132/2021/NQ-

HĐQT
27/09/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục 
hệ thống điện chiếu sáng cửa lấy nước và nhà van TĐ Đa 
Nhim mở rộng.

100%

133
133/2021/NQ-

HĐQT
29/09/2021

Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ huy công trường Phú 
Phong.

100%

134
134/2021/NQ-

HĐQT
29/09/2021

Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ huy công trường WB8 
Lâm Đồng.

100%

135
135/2021/NQ-

HĐQT
30/09/2021

Thành lập Xí nghiệp Phước An - Chi nhánh Công ty CP Xây 
dựng 47.

100%

136
136/2021/NQ-

HĐQT
01/10/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thi công Dự 
án HCN Đồng Mít.

100%

137
137/2021/NQ-

HĐQT
01/10/2021 Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua phụ tùng khoan. 100%

138
138/2021/NQ-

HĐQT
05/10/2021

Phê duyệt hợp đồng dịch vụ nổ mìn và đo giám sát ảnh 
hưởng nổ mìn thừ nghiệm tại hầm tiêu nước dự án thủy 
điện Hòa Bình mở rộng.

100%

139
139/2021/NQ-

HĐQT
05/10/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép cấp XN 
Phước An gia công cho các đơn vị.

100%

140
140/2021/NQ-

HĐQT
08/10/2021

Phê duyệt bổ sung chi phí giao khoán nội bộ công trường 
Đồng Mít.

100%

141
141/2021/NQ-

HĐQT
09/10/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua Phụ tùng phục vụ 
sửa chữa Trạm nghiền công trường Hòa Bình.

100%

142
142/2021/NQ-

HĐQT
15/10/2021

Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại công trường 
Phú Phong.

100%

143
143/2021/NQ-

HĐQT
15/10/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua bảo hiểm vật chất 
máy khoan hầm TĐ Hòa Bình.

100%

144
144/2021/NQ-

HĐQT
23/10/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư cấp XN Phước 
An gia công cáp dầm cầu Phú Phong.

100%

145
145/2021/NQ-

HĐQT
25/10/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ cho thuê cừ và thi 
công ép cừ công trường Cổ Cò Đà Nẵng

100%

146
146/2021/NQ-

HĐQT
27/10/2021 Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Mua hàng. 100%

147
147/2021/NQ-

HĐQT
27/10/2021 Bổ nhiệm chức danh Phó phòng TCHC. 100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua
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148
148/2021/NQ-

HĐQT
27/10/2021 Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Thí nghiệm. 100%

149
149/2021/NQ-

HĐQT
27/10/2021 Bổ nhiệm chức danh Trưởng BCH Công trường Cổ Cò. 100%

150
150/2021/NQ-

HĐQT
27/10/2021 Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 100%

151
151/2021/NQ-

HĐQT
28/10/2021 Thành lập VPĐD tại Công trường Cổ Cò Đà Nẵng. 100%

152
152/2021/NQ-

HĐQT
01/11/2021 Phê duyệt và ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu. 100%

153
153/2021/NQ-

HĐQT
02/11/2021

Phê duyệt triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu 
để tăng vốn Điều lệ.

100%

154
154/2021/NQ-

HĐQT
03/11/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư neo web phục 
vụ thi công gia cố mái Công trường Tân Mỹ.

100%

155
155/2021/NQ-

HĐQT
06/11/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phục vụ thi 
công CT Hòa Bình và CT Cổ Cò Đà Nẵng.

100%

156
156/2021/NQ-

HĐQT
09/11/2021

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phụ thi công hệ 
thống điện CTTĐ Hòa Bình mở rộng.

100%

157
157/2021/NQ-

HĐQT
10/11/2021

Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ nhân công tháng 11 và 
tháng 12 năm 2021 tại Công trình Tân Mỹ.

100%

158
158/2021/NQ-

HĐQT
10/11/2021 Phê duyệt việc điều chuyển nhân sự Phòng Mua hàng. 100%

159
159/2021/NQ-

HĐQT
11/11/2021

hê duyệt và ban hành kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch 
vụ 2 tháng cuối năm 2021 của phòng Mua hàng.

100%

160
160/2021/NQ-

HĐQT
11/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp cáp dự ứng lực thi 
công dầm cầu dự án đập dâng Phú Phong.

100%

161
161/2021/NQ-

HĐQT
14/11/2021

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí giao khoán nội bộ và 
phê duyệt nhà thầu phụ thi công Công trình Đồng Mít

100%

162
162/2021/NQ-

HĐQT
14/11/2021

Phê duyệt chi phí và hợp đồng thuê tư vấn lập Đề án đóng 
cửa mỏ đá MĐ 7 dự án Đồng Mít.

100%

163
163/2021/NQ-

HĐQT
17/11/2021

Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí may quần áo Bảo hộ lao 
động cấp phát CBCNV năm 2021.

100%

164
164/2021/NQ-

HĐQT
17/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép xây dựng phục 
vụ thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng.

100%

165
165/2021/NQ-

HĐQT
19/11/2021

Phê duyệt và ban hành kế hoạch thuê thầu phụ mua sắm vật 
tư thiết bị bổ sung các đơn vị công trường.

100%

166
166/2021/NQ-

HĐQT
19/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu 
để tăng vốn điều lệ.

100%

167
167/2021/NQ-

HĐQT
19/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và 
đào tạo Hệ thống quản lý tích hợp ISO.

100%

168
168/2021/NQ-

HĐQT
19/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư đá Granite 
Thanh Hóa phục vụ thi công CT Đồng Mít.

100%

169
169/2021/NQ-

HĐQT
19/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp bê tông thương 
phẩm phục vụ thi công CT Cổ Cò ĐàNẵng.

100%

170
170/2021/NQ-

HĐQT
22/11/2021

Rà soát và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với 
cổ phiếu C47 theo quy định pháp luật.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

171
171/2021/NQ-

HĐQT
22/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục 
Kiến trúc - Nhà máy thủy điện Đồng Mít.

100%

172
172/2021/NQ-

HĐQT
22/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp bê tông thương 
phẩm phục vụ thi công dầm cầu CT Phú Phong.

100%

173
173/2021/NQ-

HĐQT
22/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hệ thống 
cửa các nhà vận hành Công trình Tân Mỹ.

100%

174
174/2021/NQ-

HĐQT
23/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu thi công 8 phòng VIP 
thuộc Dự án cải tạo nhà hàng Lucky KS Hải Âu.

100%

175
175/2021/NQ-

HĐQT
24/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu thi công đường vào cống 
xả sâu Dự án Tân Mỹ.

100%

176
176/2021/NQ-

HĐQT
24/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép tấm Mangan 
cấp XN Phước An để gia công sản phẩm.

100%

177
177/2021/NQ-

HĐQT
24/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp Inox cấp xí nghiệp 
Phước An để gia công sản phẩm.

100%

178
178/2021/NQ-

HĐQT
24/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp dịch vụ mạ kẽm 
nhúng nóng phục vụ gia công Lan can.

100%

179
179/2021/NQ-

HĐQT
24/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư thép xây dựng 
phục vụ thi công dầm cầu CT Phú Phong.

100%

180
180/2021/NQ-

HĐQT
24/11/2021

Phê duyệt Dự án đầu tư sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn 
của Công ty tại xí nghiệp Phước An.

100%

181
181/2021/NQ-

HĐQT
29/11/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp dầu phụ phục vụ thi 
công các công trình.

100%

182
182/2021/NQ-

HĐQT
30/11/2021

Phê duyệt và ban hành kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị bổ 
sung cho CT Phú Phong và XN Phước An.

100%

183
183/2021/NQ-

HĐQT
02/12/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu thi công cải tạo chỉnh 
sửa mặt tiền và khu và phê sân thượng KS Hải Âu.

100%

184
184/2021/NQ-

HĐQT
02/12/2021

Phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ .

100%

185
185/2021/NQ-

HĐQT
04/12/2021

Miễn nhiệm chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị đối với ông 
Trương Nhật Quang.

100%

186
186/2021/NQ-

HĐQT
06/12/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư nắp hố ga 
gang phục vụ thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng.

100%

187
187/2021/NQ-

HĐQT
06/12/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp băng tải cao su trạm 
nghiền phục vụ thi công CT Hòa Bình.

100%

188
188/2021/NQ-

HĐQT
07/12/2021

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn 
điều lệ.

100%

189
189/2021/NQ-

HĐQT
11/12/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ vận chuyển đổ thải 
bê tông nhựa và cung cấp vận chuyển dăm cát.

100%

190
190/2021/NQ-

HĐQT
11/12/2021 Phê duyệt đơn giá và đơn vị thuê máy khoan hầm L2D. 100%

191
191/2021/NQ-

HĐQT
11/12/2021

Phê duyệt và ban hành kế hoạch mua sắm vật tư bổ sung 
cho công trường Đồng Mít.

100%

192
192/2021/NQ-

HĐQT
13/12/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư thép tấm 
phục vụ thi công.

100%

193
193/2021/NQ-

HĐQT
15/12/2021

Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp lắp đặt máy phát 
điện dự phòng thi công CT Tân Mỹ.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
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194
194/2021/NQ-

HĐQT
18/12/2021

Phê duyệt và ban hành kế hoạch thuê thầu phụ mua sắm vật 
tư thi công công trình.

100%

195
195/2021/NQ-

HĐQT
19/12/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư hệ thống 
điện thi công CT Đồng Mít.

100%

196
196/2021/NQ-

HĐQT
21/12/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép 
hình thi công CT Đồng Mít.

100%

197
197/2021/NQ-

HĐQT
21/12/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép vằn 
thi công CT Đồng Mít.

100%

198
198/2021/NQ-

HĐQT
21/12/2021

Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí thi công hệ thống 
điện TBA T7 và phần hở TBA T8

100%

199
199/2021/NQ-

HĐQT
23/12/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép 
hình thép tấm thi công CT Cổ Cò.

100%

200
200/2021/NQ-

HĐQT
28/12/2021 Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2022. 100%

201
201/2021/NQ-

HĐQT
28/12/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư xi măng 
thi công dự án đập dâng Phú Phong.

100%

202
202/2021/NQ-

HĐQT
29/12/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư đá dăm 
thi công dự án Phú Phong.

100%

203
203/2021/NQ-

HĐQT
29/12/2021

Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua cừ Larsen loại 
IV thi công dự án Phú Phong.

100%

204
204/2021/NQ-

HĐQT
29/12/2021

Phê duyệt và ban hành Kế hoạch mua sắm trang thiết bị 
dụng cụ và vật tư phục vụ thi công.

100%

II Các Quyết Định

1
01/2021/QĐ-

HĐQT
09/02/2021 Thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị. 100%

2
02/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021 Sáp nhập tổ chức bộ máy tại công trường Đồng Mít. 100%

3
03/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Sáp nhập tổ chức bộ máy tại cụm công trường Tân Mỹ, Bác 
Ái.

100%

4
04/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021 Sáp nhập tổ chức bộ máy tại công trường Đa Nhim. 100%

5
05/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban điều hành công 
trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông Nguyễn Xuân 
Cần theo mô hình quản lý mới của Công ty.

100%

6
06/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 
kiêm Phó giám đốc Ban điều hành công trường Hồ chứa 
nước Đồng Mít đối với ông Vũ Văn Quy theo mô hình quản 
lý mới của công ty.

100%

7
07/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 
kiêm Phó giám đốc Ban điều hành công trường Hồ chứa 
nước Đồng Mít đối với ông Trần Quốc Hùng theo mô hình 
quản lý mới của công ty.

100%

8
08/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng 
số 6 -Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông Phan 
Tất Hoàn theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

9
09/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Ban điều hành công 
trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông Trần Hữu Pháp 
theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

10
10/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 
6 - Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông Nguyễn 
Thiện Tựu theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

11
11/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 
6 - Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông Nguyễn 
Thanh Trí theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

12
12/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng 
số 7 - Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông Ngô 
Văn Long theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

13
13/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 
kiêm Giám đốc điều hành Công trường thủy điện Đa Nhim 
mở rộng đối với ông Nguyễn Trung Tỉnh theo mô hình quản 
lý mới của công ty.

100%

14
14/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 
5 Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng đối với ông Phan 
Xuân Diệu theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

15
15/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng 
số 5 Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng đối với ông 
Nguyễn Thành Phương theo mô hình quản lý mới của công 
ty.

100%

16
16/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 
5 Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng đối với ông Võ 
Mạnh Hùng theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

17
17/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban điều hành Công 
trường Tân Mỹ đối với ông Lê Quang Lợi theo mô hình quản 
lý mới của công ty.

100%

18
18/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 
kiêm Phó Giám đốc Ban điều hành Công trường Tân Mỹ đối 
với ông Trần Đăng Khoa theo mô hình quản lý mới của công 
ty.

100%

19
19/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban điều hành Công 
trường Tích năng Bác Ái đối với ông Trần Tấn Trung theo mô 
hình quản lý mới của công ty.

100%

20
20/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban điều hành Công 
trường Tân Mỹ đối với ông Phan Hữu Hưng theo mô hình 
quản lý mới của công ty.

100%

21
21/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 
4 - Công trường Tích năng Bác Ái đối với ông Ngô Việt Minh 
theo mô hình quản lý mới của công ty.

22
22/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng 
số 4 - Công trường Tân Mỹ đối với ông Hồ Văn Tân theo mô 
hình quản lý mới của công ty.

100%

23
23/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 
4 - Công trường Tân Mỹ đối với ông Hoàng Đình Lương theo 
mô hình quản lý mới của công ty.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua
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24
24/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban điều hành công 
trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đối với ông Lê Văn 
Cường theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

25
25/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban điều hành công 
trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đối với ông Nguyễn 
Trung Tỉnh theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

26
26/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 
5 - công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đối với ông Lê 
Thăng Long theo mô hình quản lý mới của công ty.

100%

27
27/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Quy, Kỹ sư công trình Thủy lợi giữ 
chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Hồ chứa nước 
Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

28
28/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng, Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công 
trường Hồ chứa nước Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 
47.

100%

29
29/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Phan Tất Hoàn, Kỹ sư công trình Thủy lợi giữ 
chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Hồ chứa nước 
Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

30
30/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Trần Hữu Pháp, Kỹ sư công trình Thủy điện 
giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Hồ chứa 
nước Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

31
31/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Kỹ sư Thủy lợi giữ chức vụ 
Trưởng Ban chỉ huy công trường Thủy điện Hòa Bình mở 
rộng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường 
Ngòi Giành – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

32
32/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tỉnh, Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công 
trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng kiêm nhiệm chức vụ 
Trưởng Ban chỉ huy công trường Thủy điện Đa Nhim mở 
rộng – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

33
33/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Phan Xuân Diệu, Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công 
trường Thủy điện Đa Nhim mở rộng – Công ty cổ phần Xây 
dựng 47.

100%

34
34/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Lê Quang Lợi, Kỹ sư Thủy lợi giữ chức vụ 
Trưởng Ban chỉ huy công trường Tân Mỹ kiêm nhiệm chức 
vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Tích năng Bác ái – Công 
ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

35
35/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa, Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – 
Thủy điện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường 
Tân Mỹ – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

36
36/2021/QĐ-

HĐQT
01/03/2021

Bổ nhiệm ông Trần Tấn Trung, Kỹ sư công trình Thủy lợi giữ 
chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Tân Mỹ kiêm 
nhiệm Phó trưởng Ban chỉ huy Công trường Tích năng Bác 
Ái – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

100%

37
37/2021/QĐ-

HĐQT
05/04/2021

Thành lập VPĐD tại công trường thủy điện Hòa Bình mở 
rộng.

100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

38
38/2021/QĐ-

HĐQT
05/04/2021

Bổ nhiệm Trưởng VPĐD tại công trường thủy điện Hòa Bình 
mở rộng.

100%

39
39/2021/QĐ-

HĐQT
08/04/2021 Bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị. 100%

40
40/2021/QĐ-

HĐQT
03/05/2021

Bổ nhiệm ông Trần Đức Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám 
đốc.

100%

41
41/2021/QĐ-

HĐQT
30/06/2021

Điều động và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng mua 
hàng.

100%

42
42/2021/QĐ-

HĐQT
30/06/2021 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Phước An. 100%

43
43/2021/QĐ-

HĐQT
30/06/2021

Điều động và bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc phụ trách 
XN Phước An. 

100%

44
44/2021/QĐ-

HĐQT
30/06/2021 Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc XN Phước An. 100%

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Thời gian Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua
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Danh sách thành viên UBKT

ỦY BAN KIỂM TOÁN (UBKT)

Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Sự phổi hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 

Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

02

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Lê Trung Nam TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT 0 0

2 Võ Trọng Hiếu TV HĐQT kiêm Thành viên UBKT 0 0

Tính tại ngày 24/02/2022

Stt Họ và tên Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên UBKT
Trình độ chuyên môn

1 Lê Trung Nam TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT Bổ nhiệm 14/08/2021 Thạc sĩ kinh tế

2 Tạ Nam Bình TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
Bổ nhiệm 09/02/2021

Miễn nhiệm 14/08/2021
Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh

3 Võ Trọng Hiếu
TV HĐQT kiêm Thành viên 
UBKT 

Bổ nhiệm 09/02/2021
Kỹ sư công trình giao 

thông công chính

Danh sách thay đổi thành viên UBKT trong năm

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị 
Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định theo đúng quy định 
của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thông qua phiếu xin ý kiến bằng văn bản để quyết 
định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã có những 
hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời 
các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đồng và Hội đồng quản trị, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản 
lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất 
kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp, tổ chức giao ban hang tuần để bàn việc thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những 
tồn tại, thiếu sót.

- Trong năm 2021 là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng do 
ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 
giám đốc với các biện pháp điều hành phù hợp, đảm bảo được tiến độ chủ đầu tư giao.

- Trong năm qua giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên 
nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy 
định của Pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận kiểm toán trong 
quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo Điều lệ của Công ty.

- Ủy Ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các tồn tại 
trong quá trình giám sát, kiểm tra, kiểm toán đối với các đơn vị trực thuộc.

- Ủy Ban kiểm toán đã tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2021, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện kiểm tra hoạt động của các đơn vị sản xuất trực thuộc, kịp thời phát 
hiện các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh phù 
hợp để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của công ty.

- Các kế hoạch hoạt động của Ủy Ban kiểm toán đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế 
hoạch kiểm toán đều được Ủy ban kiểm toán thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm 
toán biết để thực hiện.

- Ủy ban kiểm toán đã được mời tham dự toàn bộ các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty.

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông hoặc các đối 
tác.

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự 

họp
Lý do không tham 

dự họp

1 Lê Trung Nam TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT 2 100%
Bổ nhiệm từ 
14/08/2021

2 Tạ Nam Bình TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT 4 100%
Miễn nhiệm từ 

14/08/2021

3 Võ Trọng Hiếu
TV HĐQT kiêm Thành viên 
UBKT 

6 100% -

Số lượng các cuộc họp của UBKT

- Thường xuyên cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định của Công ty 
về quản trị, quản lý.

- Giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội 
đồng quản trị và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các đơn vị trực thuộc, Công ty con theo kế hoạch kiểm toán định 
kỳ và đột xuất nhằm sớm phát hiện các tồn tại, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

Kế hoạch của UBKT trong năm 2022
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GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HĐQT, UBKT & BTGĐ

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

03

STT Họ và tên Chức danh Tổng lương Tổng thù lao

I Hội đồng quản trị (HĐQT)

1 Ông Phạm Nam Phong Chủ tịch HĐQT - 296.351.000

2 Ông Tạ Nam Bình Phó Chủ tịch HĐQT - 194.620.000

3 Ông Dương Minh Quang
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc
937.010.000 141.542.000

4 Ông Lê Trung Nam Thành viên HĐQT 639.654.000 252.121.000

5 Ông Võ Trọng Hiếu Thành viên HĐQT độc lập 397.594.000 141.542.000

6 Ông Nguyễn Hữu Hải Thành viên HĐQT 673.540.000 141.542.000

7 Ông Bùi Văn Tuynh Thành viên HĐQT độc lập - 141.542.000

II Ủy ban Kiểm toán

1 Ông Lê Trung Nam Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nt nt

2 Ông Võ Trọng Hiếu
Thành viên Ủy ban Kiểm 

toán
nt nt

III Ban Tổng Giám đốc

1 Ông Dương Minh Quang Tổng Giám đốc nt nt

2 Ông Nguyễn Hữu Hải Phó Tổng Giám đốc nt nt

3 Ông Trần Đức Dương Phó Tổng Giám đốc 431.828.000 -

4 Ông Đinh Tấn Dương Phó Tổng Giám đốc 640.995.000 -

5 Ông Nguyễn Xuân Cần
Phó Tổng Giám đốc đến 

01/07/2021
317.297.000 -

Tổng cộng 4.037.918.000 1.309.260.000

STT
Người thực 

hiện giao dịch
Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...)Số cổ 

phiếu
Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1
Phạm Nam 

Phong

Ông Phạm Nam 
Phong là Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP 

Xây dựng 47.

122.538 0,65% 2.122.538 11,34%
Mua tăng tỷ lệ sở 

hữu

2.122.538 11,34% 2.440.917 11,34%

Cổ phiếu tăng thêm 
318.379 cổ phần từ 
nguồn nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu 5% 

và cổ phiếu thưởng 
10% của năm 2020.

2 Chu Văn Thế

Người liên quan 
đến ông Phạm Nam 

Phong - Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP 

Xây dựng 47.

547.270 2,92% 70 0,0004%
Bán do nhu cầu tài 

chính cá nhân

70 0,0004% 80 0,0004%

Cổ phiếu tăng thêm 
10 cổ phần từ 

nguồn nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu 5% 

và cổ phiếu thưởng 
10% của năm 2020.

3
Công ty TNHH 

VP Invest

Tổ chức liên quan 
đến ông Phạm Nam 

Phong - Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP 

Xây dựng 47.

0 0% 2.000.000 10,68%
Mua tăng tỷ lệ sở 

hữu

2.000.000 10,68% 2.500.000 13,35%
Mua tăng tỷ lệ sở 

hữu

2.500.000 13,35% 2.875.000 13,35%

Cổ phiếu tăng thêm 
375.000 cổ phần từ 
nguồn nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu 5% 

và cổ phiếu thưởng 
10% của năm 2020.

4
Dương Minh 

Quang

Ông Dương Minh 
Quang là Thành 

viên HĐQT - Tổng 
Giám đốc Công ty 
CP Xây dựng 47.

88.141 0,47% 101.362 0,47%

Cổ phiếu tăng thêm 
13.221 cổ phần từ 
nguồn nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu 5% 

và cổ phiếu thưởng 
10% của năm 2020.

101.362 0,47% 601.362 2,79%
Mua tăng tỷ lệ sở 

hữu
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5 Bùi Văn Tuynh

Ông Bùi Văn Tuynh 
- Thành viên HĐQT 

Công ty CP Xây 
dựng 47.

57.948 0,31% 0 0,00% Bán thỏa thuận

6 Tô Thị Bình

Người liên quan 
đến Ông Bùi Văn 

Tuynh - Thành viên 
HĐQT Công ty CP 

Xây dựng 47.

752.400 4,02% 0 0,00%
Bán do nhu cầu tài 

chính cá nhân

7
Nguyễn Thùy 

Linh

Người liên quan 
đến Ông Bùi Văn 

Tuynh - Thành viên 
HĐQT Công ty CP 

Xây dựng 47.

130.350 0,70% 0 0,00%
Bán do nhu cầu tài 

chính cá nhân

STT
Người thực 

hiện giao dịch
Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...)Số cổ 

phiếu
Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Không có.
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PHẦN VI
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MỤC TIÊU 6 | GOAL 6
Đảm bảo quyền được có nước sạch và vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người

MỤC TIÊU 17 | GOAL 17
Đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn 
cầu để phát triển bền vững.

MỤC TIÊU 7 | GOAL 7
Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng 
chi trả cho tất cả mọi người.

MỤC TIÊU 8 | GOAL 8
Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng 
suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người.
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

TIÊU THỤ NƯỚC

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

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.

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.

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.

• Trong năm 2021, Công ty tổ chức chương trình tập 
huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm soát chi phí và chế độ tiền 
lương khoán cho các đơn vị trực thuộc. Toàn thể nhân 
viên nghiệp vụ thuộc hai khối Tài chính Kế toán và Tổ chức 
Hành chính đã được phổ biến các quy định, quy trình 
kiểm soát chi phí, nguyên vật liệu, quy trình quản lý và 
thanh quyết toán chi phí tiền mặt, quy trình về quản lý 
chi phí hành chính và chi phí khác tại đơn vị cũng nhưng 
Hệ thống các quy định.

• Công ty luôn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm 
cho Cán bộ công nhân viên và người lao động, đây là hoạt 
động diễn ra thường niên của CC47. 

• Ban lãnh đạo Công ty đã đến thăm và tặng quà nhằm 
biểu dương tinh thần Cán bộ công nhân viên  của công ty 
tại các điểm thi công.

TRÁCH NHIỆM VÌ CỘNG ĐỒNG

Công ty luôn chú trọng đến các chính sách hỗ trợ địa phương như: Thăm hỏi gia đình khó khăn, hỗ trợ tài chính cho 
các học sinh nghèo hiếu học, thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện… nhằm giúp đỡ cộng đồng, tạo tiền 
đề phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững
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PHẦN VII

BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH HỢP NHẤT

3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

HỢP NHẤT
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