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TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

LẦN THỨ NHẤT  (NHIỆM KỲ 2016-2020) 

 

 

 Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2016 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế; 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế báo cáo tóm tắt đánh 

giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong 2016 và tình hình thực hiện Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông lần thứ năm, nhiệm kỳ 2011-2015 như sau: 

 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2016 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

 Năm 2016 nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP là 6,21% thấp hơn năm 

2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra do tình hình kinh tế thế giới không 

thuận lợi, giá cả và thương mại toàn cầu giảm; trong nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, 

thời tiết, sự cố môi trường biển,... Mặc dù quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đạt được những 

kết quả bước đầu, tuy nhiên tình hình hoạt động của các doanh nghiệp vẫn chưa hết khó 

khăn do chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh bị hạn chế. Nguồn vốn 

ngân sách dành cho đầu tư ngày càng thu hẹp làm cho các doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực thi công xây dựng lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn vì không có việc làm. 

 Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa 

Thiên Huế cũng như các Công ty con, Công ty liên kết không tránh khỏi những tác động 

tiêu cực đối với ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của công ty và các đơn vị, 

thị trường bất động sản không ổn định, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường xây dựng và 

kinh doanh vật liệu xây dựng luôn đầy cung lớn hơn cầu. 

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cùng với Ban 

điều hành đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều 

giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn: tái cơ cấu hệ thống tổ chức quản lý công ty, mở 

rộng địa bàn kinh doanh; linh hoạt trong nguồn cung sản phẩm bất động sản… để cố gắng 

đạt được mục tiêu “ổn định và phát triển bền vững”, cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh 

doanh năm 2016 và đảm bảo cho công ty phát triển ổn định trong các năm sau. 

DỰ THẢO 



 2 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5 

NHIỆM KỲ 2011-2015: 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: 

Trong năm tài chính 2016, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã chủ động 

các giải pháp, tìm lối đi riêng phù hợp với năng lực của công ty, Ban lãnh đạo đã có những 

quyết sách kịp thời cùng với sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ nhân viên và người 

lao động, Công ty đã phấn đấu để đạt chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016.  

1.1/ Kết quả thực hiện tại Công ty CP Xây lắp (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (sau đây gọi tắt là PwC)): 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2016 

Tỷ lệ TH so 

với KH 

1 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 450 245,69 54,6% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 430 234,76 54,6% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 30 30,425 101,4% 

 

1.2/ Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tại Công ty CP Xây lắp (theo Báo cáo tài 

chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty PwC): 

Đvt: Tỷ đồng 

  

TT 

 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2015 

Kế hoạch  

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2016 

TH 2016 

so với KH 

2016 

1 Doanh thu hợp nhất 401,99 550 402,81 73,2% 

2 
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 

của công ty mẹ 
50,76 40 46,4 116% 

3 
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 

trên BCTCKTHN 
54,18  47,62  

4 Cổ tức tại công ty mẹ 20% 15% Dự kiến 15% 100% 

5 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(đồng) 
3.520  2.925  

 

2. Kết quả thực hiện các dự án năm 2016: 

 Các dự án bất động sản vẫn đang tiếp tục triển khai tuy nhiên tiến độ thực hiện 

không đạt so với kế hoạch do phải điều chỉnh theo các quy định mới của nhà nước liên 

quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản và chủ trương chung của Tỉnh. Hơn nữa, thị 

trường đầu ra vẫn còn trầm lắng nên bắt buộc Công ty cũng phải điều chỉnh tiến độ kế 

hoạch đầu tư cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro và nợ đọng trong đầu tư.  

Lĩnh vực dịch vụ cho thuê Văn phòng: Trong năm 2016, tổng diện tích tại các tòa 

nhà văn phòng đã cho thuê là 5.922 m
2
, doanh thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê Văn 

phòng là 12,429 tỷ đồng, tăng 10,91% so với năm 2015. 

 

 



 3 

3. Một số nội dung khác: 

3.1/ Tình hình tài chính: 

  (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán):  

 - Tổng tài sản của Công ty:   724,01 tỷ đồng, trong đó:  

∙ Tài sản ngắn hạn:    480,87 tỷ đồng, 

∙ Tài sản dài hạn:    243,14 tỷ đồng. 

 - Tổng nguồn vốn:    724,01 tỷ đồng, trong đó:  

∙ Vốn chủ sở hữu:    297,34 tỷ đồng,  

∙ Nợ phải trả:     426, 67 tỷ đồng,  

∙ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:   2.925 đồng. 

3.2/ Vốn Điều lệ và cơ cấu cổ đông: 

a. Việc tăng Vốn điều lệ: Công ty đã hoàn thành các thủ tục phát hành thêm cổ phần 

để tăng Vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên lần thứ năm, nhiệm kỳ 2011-2015. 

b. Cơ cấu cổ đông: Vốn điều lệ của Công ty là 152,46 tỷ đồng với 496 cổ đông (Danh 

sách cổ đông được chốt vào lúc 16 giờ ngày 03/4/2017), cơ cấu cổ đông như sau: 

 Cổ đông nhà nước: 0% 

 Cổ đông là tổ chức: 47,85% (06 tổ chức) 

 Cổ đông cá nhân:  52,15% (490 cổ đông) 

3.3/ Thực hiện chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (có Tờ trình 

kèm theo). 

3.4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016: HĐQT đã thống nhất theo đề 

xuất của Tổng giám đốc về việc chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam 

(PwC) là Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác soát xét các Báo cáo tài chính 6 

tháng và kiểm toán Báo cáo kết thúc niên độ tài chính năm 2016 của Công ty CP Xây lắp 

Thừa Thiên Huế và 07 Công ty con. 

3.5/ Tiến độ thực hiện việc niêm yết công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán theo Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm, nhiệm kỳ 2011-2015: 

 Công ty hiện đang làm việc với đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục niêm yết công 

ty trên Sàn giao dịch chứng khoán theo quy định. 

 Trên cơ sở các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được PwC 

kiểm toán, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các 

thủ tục tiếp theo theo quy định về niêm yết công ty đại chúng lên Sàn giao dịch 

chứng khoán. 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

 Năm 2016, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật 

và Điều lệ Công ty. Bên cạnh việc họp định kỳ mỗi quý, HĐQT đã có những trao đổi qua 

thư điện tử, điện thoại và lấy ý kiến của các thành viên trong HĐQT để quyết định những 

vấn đề thuộc thẩm quyền.  

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: HĐQT đã chuẩn bị tất cả 

các thủ tục để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5, nhiệm kỳ 

2011-2015 thành công.  
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Đại hội đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020, cụ thể: 

1.1/ Hội đồng quản trị có 05 người, gồm các Ông có tên sau: 

1. Ông Lê Quý Định 

2. Ông Lê Tấn Phước 

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn 

4. Ông Đoàn Hữu Thuận 

5. Ông Lê Văn Hậu 

Ông Lê Quý Định được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. 

 1.2  Ban kiểm soát có 05 người, gồm các Ông/Bà có tên sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hường 

2. Ông Nguyễn Châu Trân 

3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 

5. Ông Phan Văn Minh  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ 

Trưởng Ban kiểm soát. 

Ông Phan Văn Minh (đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 

01/12/2016). 

1.3  Đại hội đã thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

công ty. Ông Lê Quý Định giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty 

nhiệm kỳ 2016-2020. 

 

2. Công tác tái cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế 

(gọi tắt là HCC): 

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT HCC tại cuộc họp ngày 15 9 2016 về việc thay 

đổi mô hình quản trị Công ty, Tổng giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp giữa Ban điều 

hành công ty với các đơn vị để thông báo chủ trương của HĐQT, thống nhất xây dựng mô 

hình quản lý mới nhằm phù hợp với sự phát triển của công ty, tổ chức các Khối sản xuất, 

các phòng nghiệp vụ và bộ phận quản lý chức năng để xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức 

quản lý công ty trình HĐQT Công ty phê duyệt. 

Tại cuộc họp HĐQT HCC ngày 05/12/2016, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua Đề 

án tái cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Trên cơ sở Đề án đã được phê duyệt và áp dụng kể 

từ ngày 01/01/2017, HĐQT HCC đã có các quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành 

Công ty, giải thể một số Phòng nghiệp vụ và Chi nhánh là các Xí nghiệp Xây lắp trực 

thuộc để thành lập mới theo mô hình tổ chức đã được HĐQT phê duyệt, cụ thể như sau: 

2.1.  Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2016-2020: 

- Bổ nhiệm ông Phan Văn Giáo, giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 1. 

- Bổ nhiệm ông Phạm Trường Lâm, giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 2. 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Khối Thi công Hạ tầng. 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, giữ chức vụ Giám đốc Khối Kinh doanh Bất 

động sản. 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý, giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật. 

- Bổ nhiệm ông Lê Văn Tài, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính. 

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Khánh Vân, giữ chức vụ Kế toán trưởng. 
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2.2.  Tại Văn phòng Công ty: 

- Giải thể Phòng Quản lý Thi công Xây lắp và thành lập Bộ phận Bảo đảm chất 

lượng và an toàn lao động. 

- Giải thể Phòng Quản lý Vốn đầu tư & Chứng khoán và thành lập Bộ phận Kiểm 

soát nội bộ. 

- Giải thể Phòng Quản lý dự án và thành lập Phòng Phát triển & Quản lý dự án. 

- Giải thể Phòng Kế hoạch Tiếp thị và thành lập Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

- Giải thể Phòng Tổ chức Hành chính và thành lập Phòng Nhân sự Hành chính. 

2.3.  Tại các Chi nhánh (Xí nghiệp Xây lắp) trực thuộc: 

- Giải thể các Xí nghiệp: Xây lắp 1, Xây lắp 2, Xây lắp 4, Xây lắp 5, Xây lắp 9 và 

Xây lắp 10. 

- Thành lập Khối Xây lắp 1 trên cơ sở chuyển giao nhân sự và tài sản của Xí nghiệp 

Xây lắp 5. 

- Thành lập Khối Xây lắp 2 trên cơ sở chuyển giao nhân sự và tài sản của Xí nghiệp 

Xây lắp 2. 

- Thành lập Khối Thi công Hạ tầng trên cơ sở chuyển giao nhân sự và tài sản của 

Xí nghiệp Xây lắp 10. 

3. Quản lý vốn đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết và thực hiện tái cơ cấu 

một số đơn vị hoạt động không hiệu quả: 

3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại các Công ty con, Công ty liên kết:  

 Nhìn chung hoạt động kinh doanh tại các đơn vị công ty có đầu tư vốn đã được tái 

cơ cấu trong các năm trước phát triển theo chiều hướng tích cực. 

* Nhóm các Công ty SX Gạch tuynen: Tình hình hoạt động của các Công ty này tốt 

hơn so với các năm trước, đạt hiệu quả cao và đều vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận. 

* Nhóm các Công ty khai thác và chế biến Đá xây dựng:  

 - Công ty CP VLXD Lộc Điền sau khi hoàn thành xong các thủ tục sáp nhập 

Công ty CP SXVL Chân Mây vào đã đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị, lắp đặt thêm dây 

chuyền nghiền sàng tại mỏ đá Thừa Lưu, đầu tư 02 máy đào 0,7m
3
, 01 máy xúc lật 3m

3
, 

đường dây điện 0,4KV vào mỏ, xây dựng nhà điều hành, cổng - hàng rào, sửa chữa nhà ở 

công nhân, kho vật liệu nổ… và bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 8 2016. Mặc dù năm 2016 

trong điều kiện kinh doanh rất khó khăn của thị trường tại khu vực công ty hoạt động, bên 

cạnh đó đơn vị phải xử lý tài chính liên quan đến các tồn tại từ công ty Chân Mây chuyển 

sang như trả nợ vay ngân hàng, trả nợ ngân sách, trả tiền phạt chậm nộp thuế các 

loại,…vừa tiến hành đầu tư tài sản xe máy thiết bị để nhanh chóng đưa dây chuyền tại 

công ty Chân Mây chuyển giao sang đi vào sản xuất, Công ty CP VLXD Lộc Điền đã đạt 

doanh thu 13,7 tỷ đồng (đạt 73,2% so với KH), lợi nhuận sau thuế là 673 triệu đồng (đạt 

108% KH).  

 - Công ty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng: Năm 2016 bị lỗ 1,39 tỷ đồng 

do doanh thu thấp (8,5 tỷ đồng), không đạt kế hoạch; thị trường tiêu thụ bị cạnh tranh khốc 

liệt nên giá bán giảm; phí cấp quyền khai thác vượt so với công suất khai thác thực tế; hệ 

thống máy móc thiết bị cũ và lạc hậu, thường xuyên  hư hỏng phải sửa chữa nhiều; khách 

hàng và cán bộ quản lý chiếm dụng vốn của công ty nên dẫn đến các khoản lãi vay, lãi 

chậm nộp thuế lớn,… 

* Công ty CP Chế biến Gỗ: Doanh thu năm  2016 đạt 36,91 tỷ đồng (đạt 83,89% 

KH), lợi nhuận 1,053 tỷ đồng (87,7% KH). Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả SXKD 

của công ty không đạt là do thời gian thấp điểm trong chu kỳ sản xuất, xuất khẩu sản phẩm 
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gỗ của năm 2016 kéo dài hơn so với các năm trước. Giá bán sản phẩm chưa cao do phải 

cạnh tranh để nhận được đơn hàng, việc đàm phán giá cả và các điều kiện trong hợp đồng 

với khách hàng truyền thống rất khó khăn. Khả năng phân tích và nhận định thị trường của 

bộ máy điều hành công ty còn hạn chế. Chưa chủ động nắm bắt chính xác nhu cầu của thị 

trường để điều hành sản xuất. 

* Công ty TNHH 1TV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN: Doanh thu đạt 37,5 tỷ 

đồng (đạt 96,07% KH), lợi nhuận 15,74 tỷ đồng (đạt 107% KH).  

* Các Công ty liên kết: Công ty CP Frít Huế và Công ty CP Bê tông là 2 đơn vị 

hoạt động ổn định và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, công ty Frít Huế năm 2016 đạt doanh thu 

492 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55,2 tỷ đồng. Hiện tại công ty đang đầu tư nâng công 

suất sản xuất Frít thêm từ 40-65 tấn năm và nghiên cứu đầu tư một số sản phẩm mới tại 

khu đất nhận chuyển nhượng qua đấu giá mua từ thi hành án công ty CP Thế Kỹ Mới.  

Công ty CP VLXD số 1 là đơn vị duy nhất trong 6 công ty kiên kết bị lỗ trong hoạt 

động kinh doanh với số lỗ năm 2016 là 307 triệu đồng. Hiện nay, HĐQT Công ty cổ phần 

Xây lắp đã phê duyệt phương án bán hết phần vốn của Công ty tại công ty CP VLXD số 1 

và HCC đang thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của HCC đầu tư tại công ty này. 

 3.2. Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các đơn vị thành 

viên: 

- Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tại một số Công ty con, Công 

ty liên kết và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2020, HĐQT đã tổ chức họp với 

các đại diện vốn của công ty tại các đơn vị để đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 

2015 và kế hoạch hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2020; thảo luận các vấn đề tồn tại 

trong quá trình hoạt đông kinh doanh tại mỗi đơn vị, bàn các giải pháp để khắc phục các 

tồn tại và những định hướng tiếp theo trên quan điểm phối hợp, chỉ đạo và định hướng của 

Công ty mẹ đối với các Công ty con hoặc tham gia góp ý trong định hướng hoạt động tại 

các Công ty liên kết để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. 

- HĐQT đã ban hành các Quyết định cử các thành viên đại diện phần vốn Công ty 

mẹ tham gia vào HĐQT và Ban kiểm soát tại Công ty con, Công ty liên kết nhiệm kỳ 

2016-2020. 

 - Trực tiếp tham dự và tham gia ý kiến trong vai trò cổ đông chi phối cổ đông lớn 

theo luật Doanh nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông của các Công ty con, Công ty liên kết. 

3.3. Trực tiếp chỉ đạo hoặc phối hợp thực hiện việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh 

tại một số đơn vị thành viên: 

3.3.1. Ổn định tình hình hoạt động tại Công ty CP Kinh doanh Nhà: 

- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc và ổn định tình hình hoạt động tại Công ty 

CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế (gọi tắt là công ty Kinh doanh Nhà), HĐQT Công ty 

đã chỉ đạo các thành viên đại diện vốn tại công ty Kinh doanh Nhà tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT (giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 người xuống 

còn 3 người). 

 - Hiện tại, công ty Kinh doanh Nhà đã dần đi vào ổn định về tổ chức. Khó khăn 

hiện nay của công ty Kinh doanh Nhà là khoản nợ đọng khó thu hồi do một số công trình 

bị vướng Nghị định 83 của Chính phủ, dự án nhà máy gạch không nung mặc dầu đã đăng 

ký hợp chuẩn sản phẩm nhưng vẫn chưa tổ chức hoạt động được, việc chuyển nhượng 

thiết bị của nhà máy cũng đã được đưa ra bàn bạc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2015 nhưng vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau nên hiện tại công ty phải chịu các chi phí 

phát sinh cho dự án này. Bên cạnh đó, các công trình xây dựng tại địa bàn Thừa Thiên 
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Huế rất ít, uy tín và thương hiệu của công ty đang bị giảm sút nên công ty Kinh doanh Nhà 

hiện rất khó khăn. 

 3.3.2. Hoàn thành việc sáp nhập Công ty CP XD & SXVL Chân Mây vào Công ty 

CP VLXD Lộc Điền: Sau khi hoàn thành công tác sáp nhập, Công ty CP VLXD Lộc Điền 

đã tiến hành Đại hội bầu HĐQT, Ban kiểm soát và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016, 

định hướng phát triển 2016-2020. Hiện nay, mỏ đá Chân Mây đã đi vào hoạt động trở lại 

sau khi đã được đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa nâng cấp dây chuyền nghiền sàng, 

thay đổi Giấy phép kinh doanh và chuyển quyền khai thác khoáng sản. 

 3.3.3. Tái cấu trúc Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng: Thực hiện 

Nghị quyết về việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất tại Công ty Hương Bằng, HĐQT đã có 

quyết định thay đổi các thành viên đại diện vốn và đăng thông báo tuyển chọn Giám đốc 

điều hành. Đến nay, Công ty Hương Bằng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông để bầu lại 

HĐQT với số lượng 5 thành viên, Ban kiểm soát có số lượng 3 thành viên và HĐQT đã bổ 

nhiệm ông Nguyễn Vinh giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 01 8 2016 thay ông Lương 

Viết Thành.  

Đối với việc xử lý trách nhiệm cá nhân trong việc để Công ty thua lỗ trước thời 

điểm tái cơ cấu: HĐQT cũ và mới cùng với đại diện thẩm quyền của các cổ đông đã tiến 

hành họp để xử lý trách nhiệm các cá nhân cụ thể.  

 3.3.4. Bán bớt phần vốn tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng số 1: HĐQT đã thống 

nhất bán bớt phần vốn của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đầu tư tại Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế xuống dưới 20% vốn điều lệ để công ty đủ điều kiện 

tham gia đấu thầu các công trình do công ty CP Tư vấn Xây dựng số 1 thiết kế, tư vấn, 

giám sát. Công ty đã bán bớt 11.440 cổ phần và hiện tại số cổ phần của HCC đầu tư tại 

Công ty CP Tư vấn Xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế là 22.000 cổ phần (chiếm 19,76% vốn 

điều lệ). 

4. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành: 

 Nhìn chung mọi hoạt động của Công ty, điều hành của Tổng giám đốc và Ban 

Giám đốc cơ bản thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông, Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành cũng 

đã đưa ra những giải pháp mới trong công tác quản lý cán bộ kỹ thuật, quản lý đặc biệt đối 

với các đơn vị kinh doanh thua lỗ và chỉ đạo sự phối hợp giải quyết của các Phòng chức 

năng đối với các đơn vị.  

  Ban điều hành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tăng 

cường công tác thu hồi nợ, quản lý chi phí tại các đơn vị trực thuộc để phấn đấu đạt các 

chỉ tiêu của năm kế hoạch 2017. 

5. Việc chỉ đạo giám sát hoạt động kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết: 

 Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT, Ban điều hành và các thành viên được cử làm 

đại diện vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết đã có nhiều cố gắng và nâng 

cao trách nhiệm hơn so với các năm trước trong việc thay mặt công ty thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của cổ đông lớn tại các đơn vị mà HCC có đầu tư vốn; đã đi sâu để tham gia 

hoạch định kinh doanh, theo dõi giám sát tình hình tài chính đồng thời tham gia cùng với 

Ban điều hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh tại 

các đơn vị được cử tham gia làm thành viên HĐQT Ban kiểm soát. 

 Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại một số đơn vị vẫn còn bất cập, thiếu kịp thời. 

Việc đôn đốc giải quyết xử lý những công việc đã được thống nhất của HĐQT công ty vẫn 

còn chậm và kéo dài; chưa thực hiện kịp thời chế độ báo cáo định kỳ về công ty mẹ theo 

quy định. 
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PHẦN II 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NĂM 2017 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 

  

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

 Năm 2017, kinh tế Việt Nam được dự báo có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ vẫn 

còn chậm, cộng đồng các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, 

các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, thị trường bất động sản tuy dự báo có khởi sắc song thực 

tế phục hồi vẫn còn chậm. Đặc biệt đối với hoạt động xây dựng và sản xuất vật liệu xây 

dựng, áp lực cạnh tranh trên thị trường vẫn ngày càng gay gắt trong bối cảnh có nhiều yếu 

tố bất lợi về chính sách tiền tệ - tín dụng, biến động về tỷ giá, lãi suất vay ngân hàng và 

huy động vốn khó; tâm lý nhà đầu tư bất động sản còn e ngại,… 

 Bên cạnh những khó khăn chung, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế vẫn có 

được nhiều thuận lợi đó là uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định 

trên thị trường; bộ máy lãnh đạo có truyền thống đoàn kết, gắn bó; đội ngũ nhân viên có 

trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường nên đã tạo nên sự thành công 

của Công ty trong nhiều năm qua. Ngoài ra, Công ty có thêm các cổ đông lớn có nhiều 

kinh nghiệm trong thương trường cùng tham gia có trách nhiệm trong tiến trình hoạch 

định phát triển của công ty, tạo cơ hội hợp tác, giúp công ty mở rộng thị phần, địa bàn 

kinh doanh, tạo thêm việc làm, gia tăng lợi ích cho cổ đông và thu nhập của người lao 

động. 

 Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cùng với chính sách lương thưởng 

hợp lý, tạo tính chủ động cho bộ máy điều hành, công tác quản lý dần được nâng cao theo 

hướng minh bạch sẽ thúc đẩy công ty kinh doanh ngày càng hiệu quả. 

 

II. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017: 

1. Nghiên cứu chiến lược thị trường: Nắm bắt kịp thời những diễn biến phát triển 

kinh tế, thị trường kinh doanh trong và ngoài nước, những điều chỉnh của cơ chế chính 

sách của nhà nước để nắm bắt thời cơ, mở rộng phát triển thị trường kinh doanh thuộc lĩnh 

vực ngành nghề trọng yếu của công ty. 

2. Đối với chiến lược kinh doanh bất động sản: Đầu tư các dự án bất động sản dự 

kiến có hiệu quả cao để gia tăng lợi nhuận, bù đắp cho hiệu quả từ hoạt động xây lắp bị sút 

giảm do cạnh tranh trong đấu thầu để thực hiện chiến lược mở rộng địa bàn hoạt động của 

công ty. 

3. Tăng cường chiến lược liên doanh liên kết với các nhà thầu lớn có thương hiệu 

và uy tín trong và ngoài nước, mở rộng địa bàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chuyên 

ngành dân dụng công nghiệp và thi công hạ tầng kỹ thuật, giao thông. 

4. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý công trường, cán bộ kỹ 

thuật song song với chế độ đãi ngộ để khuyến khích cán bộ kỹ thuật nhiệt tình, có năng 

lực, có trách nhiệm với đơn vị. 

5. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhất là quản lý về chi phí, giá thành các 

công trình xây lắp. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý của công ty sau khi hoàn 

thành việc tái cơ cấu tổ chức quản lý. 

Thông qua người đại diện vốn để quản lý tốt và có hiệu quả vốn đầu tư của công ty 

tại các đơn vị thành viên.  

6. Thực hiện niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.     
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III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2017: 

1. Kế hoạch SXKD tại Công ty Mẹ:    

 - Doanh số ký hợp đồng:   600 tỷ đồng 

 - Doanh thu:    550 tỷ đồng 

 - Lợi nhận sau thuế:       35 tỷ đồng 

 

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:   

 - Doanh thu hợp nhất:      700 tỷ đồng 

 - Lợi nhận sau thuế hợp nhất:     45 tỷ đồng 

 - Cổ tức tại Công ty Mẹ:        15% Vốn điều lệ 

  

Năm 2017 là một năm vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với ngành nghề 

kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty cũng như các Công ty con, Công ty liên kết. 

Để đảm bảo nguồn lực và phát triển bền vững trong giai đoạn thị trường khó khăn, công ty 

CP Xây lắp Thừa Thiên Huế cần nâng cao năng lực quản trị, linh hoạt nắm bắt thời cơ, tận 

dụng các cơ hội để có các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện các chỉ 

tiêu của kế hoạch năm tài chính 2017 và những năm tiếp theo.  

 
Nơi nhận:          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Cổ đông Công ty;                    CHỦ TỊCH 

- HĐQT, BKS;                          

- BGĐ Công ty; 

- Các Phòng nghiệp vụ; 

- Lưu TK Công ty. 

              Lê Quý Định 

 

                                

 

           


