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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa Quý Cổ đông,
Năm 2018 đã trôi qua, tiếp tục là năm mà CC1 phải đối mặt với nhiều khó khăn
thử thách, đó là:
 Trong lĩnh vực xây lắp việc canh tranh gay gắt giữa các nhà thầu xây dựng
trong và ngoài nước đã dẫn đến giá trúng thầu luôn ở mức thấp kéo theo lợi
nhuận không đạt theo mục tiêu đề ra. Việc thu hồi vốn đối với các dự án sử
dụng vốn ngân sách luôn gặp nhiều khó khăn vì đã thi công xong nhưng việc
nghiệm thu thanh quyết toán luôn bị kéo dài bởi nhiều lý do khác nhau.
 Trong lĩnh vực đầu tư thì nguồn vốn cho các dự án PPP bị thắt chặt, trong đó
Luật đầu tư công ảnh hưởng và đan xen nhiều đến các luật khác nên khi triển
khai các dự án luôn bị nhiều rào cản. Việc triển khai các dự án đã bị ảnh
hưởng lớn theo kế hoạch luôn trễ tiến độ đề ra.
 Trong lĩnh vực tài chính, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng từ 1-1,5% làm chí
phí tài chính gia tăng đáng kể , ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận cả năm.
Tuy vậy, với truyền thống luôn vượt khó trong mọi hoàn cảnh, CC1 đã về đích
tương đối an toàn, bảo toàn vốn chủ sở hữu, gia tăng quy mô tổng tài sản tăng 10%
so với năm 2017. Một số chỉ tiêu cốt lõi đã không đạt như kế hoạch đề ra, cụ thể:
 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh được 5.122 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch;
 Đầu tư phát triển đạt 210 tỷ đồng, đạt 116%;
 Doanh thu sản xuất kinh doanh đạt 4.403 tỷ đồng, đạt 96%;
 Lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng, đạt 45%;
 Nộp ngân sách Nhà nước 433 tỷ đồng, đạt 94%.
Ngoài ra trong năm CC1 cũng đạt được một số thành tựu đáng kể như sau:
1. Nhiều công trình lớn đã được CC1 hoàn thiện và bàn giao đúng tiến độ với
chất lượng tốt được chủ đầu tư đánh giá cao trong năm như Nhà máy Lọc hóa đầu
Nghi Sơn, Hầm chui nút giao Ngã 4 Tân Phong, Nút giao Bình Thắng, Nhà máy Điện
Mặt trời Tây Ninh 1 & 2, Nhà máy Điện Mặt trời Krongpa…
2. Trong các tháng cuối năm 2018, CC1 triển khai thi công một số dự án thắng
thầu đó là: dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương quy mô 1.500 giường với giá trị là
1.703 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh quy mô 700 giường với giá trị là 899 tỷ
đồng, Trường Đại học Việt Đức - Bình Dương gói CP3 và CP4 giá trị là 791 tỷ đồng …
Đây là tiền đề để CC1 thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm
2019.

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017 là phải xây dựng và
phát triển CC1 đến năm 2025 gia nhập nhóm doanh nghiệp xây lắp vốn hóa 1 tỷ USD. Trong
đó giải pháp đi đầu là tái cơ cấu mô hình tổ chức CC1 và nâng cao năng lực quản trị điều
hành doanh nghiệp, đâu tư công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản
lý , quản trị công ty để đáp ứng phù hợp với nền kinh tế đang phát triển theo cách mạng
công nghiệp 4.0.
4. CC1 đã cơ bản hoàn thành việc quyết toán phần vốn Nhà nước và sẽ đẩy mạnh các
bước bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần để tiến tới thực hiện việc
thoái toàn bộ vốn Nhà nước trong năm 2019. Công việc này gặp khó khăn chủ yếu là việc
xác định giá trị doanh nghiệp để tiến hành bàn giao Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty
cổ phần, cũng như việc thoái phần vốn Nhà nước còn lại.
Trên cơ sở tình hình hoạt động sản xuất trong năm qua, cũng như phân tích các cơ hội,
thách thức của thị trường, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch năm 2019 cho CC1 với mức
doanh thu thuần là 5.222 tỷ đồng tăng 6.8% và lợi nhuận sau thuế là 55 tỷ đồng tăng 22%
so với năm 2018. Đồng thời CC1 tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu, cải cách doanh
nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện công tác đào tạo và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực cũng như đầu tư hệ thống công nghệ thông tin; tiếp tục hợp tác với
doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc…để đưa thương hiệu CC1 từng bước phát triển đạt
được mục tiêu định hướng đến 2025 và tiếp cận tới thị trường quốc tế.
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tôi xin cảm ơn chân thành Quý cổ
đông đã cảm thông chia sẻ với tập thể Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả
không đạt như kế hoạch kỳ vọng. Đồng thời, sự đồng hành của Quý Cổ đông, Quý khách
hàng và Đối tác trong thời gian qua là nguồn động lực rất lớn để CC1 tiếp tục thực hiện kế
hoạch hành động trong năm 2019 và chiến lược phát triển bền vững.
Trân trọng./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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GIỚI THIỆU
Phương châm

Tầm nhìn & Sứ mệnh
Quá trình phát triển
Lĩnh vực & địa bàn hoạt động
Mô hình tổ chức

Bộ máy quản lý
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Một trong những doanh nghiệp xây dựng và
đầu tư có uy tín hàng đầu tại Việt Nam
Một nhà thầu trong nước mang
tầm vóc quốc tế
“Chúng tôi có thể xây dựng tất cả”
PHƯƠNG CHÂM:
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ
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TẦM N H ÌN
SỨ MỆN H

Trở thành một doanh nghiệp xây
dựng và đầu tư hàng đầu tại Việt
Nam và nhà thầu quốc tế chuyên
nghiệp

Tạo ra những sản phẩm đảm bảo
được chất lượng, an toàn với giá
cả hợp lý để đóng góp vào sự
nghiệp phát triển đất nước.
Không chỉ xây dựng những công
trình mà còn tạo mối liên hệ bền
vững và danh tiếng mạnh mẽ với
tất cả đối tác và khách hàng.
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
1979

Thành lập

1996

2009

2010

Đăng ký

Khánh thành
Sailing Tower
do CC1 đầu tư

Chuyển đổi thành Tổng
Công ty Xây dựng số 1 –
TNHH MTV

kinh doanh

2011

2015

2016

2017

2019
40 năm PHÁT TRIỂN

Đưa vào vận hành & phát
điện nhà máy Thủy điện
Đăk r'tih

ADB tài trợ tái cấu trúc
tài chính

Phát hành cổ phiếu lần
đầu ra công chúng

Hoàn thiện năng lực
nhà thầu EPC và D&B

Bứt phá & kiến tạo
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LĨNH VỰC KINH DOANH

Investment
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CÁC GIẢI THƯỞNG

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Để ghi nhận những đóng góp của CC1

Tổng Công ty Xây dựng số

vào công cuộc xây dựng đất nước, Chính phủ

1 - CTCP trải qua những bước

đã tặng thưởng CC1 nhiều danh hiệu cao quý.

phát triển liên tục kể từ khi

Điều này là động lực thôi thúc tập thể CC1

thành lập vào năm 1979; đến

tiếp tục tiến lên để chung tay xây dựng Việt

nay đã trở thành đơn vị cung cấp

Nam ngày càng phát triển bền vững.

dịch vụ xây dựng hàng đầu của
khu vực phía Nam nói riêng và cả
nước nói chung.
Phương châm UY TÍN CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ cùng
với sự đa dạng về lĩnh vực hoạt
động đã đưa CC1 đến các công

trình lớn trên nhiều tỉnh thành,
đóng góp đáng kể vào công cuộc
phát triển đất nước.
Với các đối tác, thương
hiệu CC1 nay đã trở thành một

biểu tượng của sự tin cậy.
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CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHIẾU CC1

1.67%

12.80%

40.53%

11.00%

Mã cổ phiếu: CC1

15.00%
19.00%

Giá giao dịch cao nhất: 21.000 đồng
Giá giao dịch thấp nhất: 11.400 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 109.815.800

EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu): 1.253 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018: dự kiến 4%

Nhà nước (Bộ Xây dựng)
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh
Công ty CP Top American Việt Nam
Cổ đông Ô.Lê Thành

Cá
nhân,
14.47
%
Tổ
chức,
85.53
%

Ghi chú: số liệu về cổ đông CC1 được chốt 31/12/2018.
Trong năm qua, CC1 đã mua 184.200 cổ phiếu quỹ.
Thông tin thêm: đầu năm 2019, cổ đông Ô.Lê Thành đã
bán toàn bộ cổ phần tại CC1.
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ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG BAN
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Ông LÊ DŨNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ông LÊ HỮU VIỆT ĐỨC
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Kỹ sư Kết cấu công trình

Ông Lê Dũng tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển
Tổng Công ty vào những ngày đầu thành lập, từ Dự án nhà
máy Thủy điện Trị An, từng đảm nhận nhiều vị trí công tác
trong toàn hệ thống Tổng Công ty như: Cán bộ Kỹ thuật,
Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng tại CC14; Trưởng Phòng Thi
công thuộc Công ty Xây dựng Thủy điện Trị An; Giám đốc
Xí nghiệp Xây dựng số 1 và Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thi
Công tại Công ty Xây dựng số 5; Phó Phòng Kỹ Thuật đấu
thầu tại CC1; Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện
Đăk’rtih, Phó Tổng Giám đốc CC1; từ năm 2013 đến nay
Ông Lê Dũng được tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch
HĐTV/HĐQT Tổng Công ty.

Ông Lê Hữu Việt Đức tham gia sự nghiệp xây dựng và phát
triển Tổng Công ty vào những ngày đầu thành lập, từ Dự án
nhà máy Thủy điện Trị An, từng đảm nhận nhiều vị trí công
tác trong toàn hệ thống Tổng Công ty như: Cán bộ Kỹ thuật,
Đội trưởng sản xuất, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng,
Trưởng Phòng Kỹ thuật, Phó Giám đốc tại CC14; Trưởng
Phòng Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc CC1; từ năm 2012 đến
nay, Ông Lê Hữu Việt Đức được tín nhiệm giữ vai trò Tổng
Giám đốc Tổng Công ty và cũng là thành viên HĐTV/HĐQT
CC1.

Ông PHAN VĂN VŨ
Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Ông Phan Văn Vũ thuộc thế hệ lãnh đạo trẻ của Tổng
Công ty. Ông trải qua thời gian tích lũy kinh nghiệm từ
chuyên viên kế toán, Kiểm toán viên, Chuyên viên tài
chính, Kế toán Trưởng… Từ năm 2010, Ông làm việc tại
Phòng NCPT&ĐT Tổng Công ty và được bổ nhiệm Trưởng
Ban Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát viên. Đến năm 2014,
Ông được bổ nhiệm vào Thành viên HĐTV/HĐQT Tổng
Công ty, đầu năm 2018 Ông được Tổng Công ty tin tưởng
giao thêm vai trò Kế toán Trưởng Tổng Công ty
Ông HOÀNG TRUNG THANH
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng

Ông Hoàng Trung Thanh thuộc lớp lãnh đạo trẻ của
Tổng Công ty. Xuất phát từ Kỹ sư làm việc tại Phòng Kỹ
thuật đấu thầu, Phòng Kỹ thuật thi công. Đến năm
2003, Ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Điều
hành dự án Khí điện đạm Cà Mau. Đến năm 2005, Ông
giữ vai trò Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án Cầu Thủ
Thiêm, rồi Trưởng Phòng Quản lý dự án 2. Trải qua
nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và được sự tin
tưởng của Tổng Công ty, năm 2010 Ông được bổ
nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư Thủy lợi

Với hơn 35 kinh nghiệm trong ngành xây dựng, Ông Nguyễn
Đức Dũng trải qua nhiều vị trí khác nhau từng là kỹ sư (tại
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn) đến đội trưởng đội thi công,
rồi được bổ nhiệm lên Phó Giám đốc tại Xí nghiệp Xây dựng
số 10 - CC14. Đến năm 1999, Ông Nguyễn Đức Dũng làm
Trưởng Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 1, sau đó tiếp
tục đảm nhận vị trí này ở Nhiệt điện Phú Mỹ 2. Ông được
Tổng Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ ở vị trí Trưởng Phòng
Kỹ thuật đấu thầu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Việt Nguyên. Và hiện nay, Ông giữ chức vụ thành viên
HĐTV/HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Ông HUỲNH TẤN TRÍ
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng
Ông Huỳnh Tấn Trí có hơn 35 kinh nghiệm trong ngành xây
dựng, từ thời gian làm việc tại Công ty Xi măng Hà Tiên 1,
Ông đã chứng minh được năng lực và tinh thần vượt khó
vươn lên. Đến năm 2006, Ông về đầu quân cho Tổng Công ty
với vai trò chuyên viên kỹ thuật, và nhanh chóng được tín
nhiệm làm Phó Phòng, Trưởng Phòng Quản lý dự án 2. Đến
năm 2009, Ông giữ vai trò Tổng Giám đốc, rồi Chủ tich Công
ty Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai. Với kinh nghiệm trải qua
trong ngành, năm 2011 Tổng Công ty bổ nhiệm Ông Huỳnh
Tấn Trí làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho đến nay.

Ông NGUYỄN CÔNG KHAI
Thành viên Hội đồng quản trị
Kỹ sư Xây dựng
Ông Nguyễn Công Khai đã cống hiến xây dựng cho sự
phát triển Tổng Công ty từ những ngày đầu thành lập.
Trải qua 40 năm làm việc tại Tổng Công ty, Ông Nguyễn
Công Khai đã có rất nhiều kinh nghiệm: từ chuyên viên
kỹ thuật hoặc Bí thư Đoàn Thanh niên đến Giám đốc Xí
nghiệp Xây dựng, Giám đốc Xí nghiệp Bê tông tại CC14;
Phó Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị - CC1;
Phó Giám đốc Công ty Phát triển đô thị Bình Minh – CC1.
Đến năm 2007, Tổng Công ty tin tưởng bổ nhiệm làm
Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Đắkr’tih kiêm Thành
viên HĐQT Công ty này; từ năm 2014 đến nay Ông
Nguyễn Công Khai được bầu vào Thành viên HĐQT/HĐTV
của Tổng Công ty và kiêm một số chức vụ quản trị điều
hành tại một số công ty thành viên như Công ty Miền
Đông và Công ty Việt Hưng.

Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
Thành viên HĐQT
Kỹ sư Điện
Từ năm 2016, tham gia HĐQT Tổng Công ty với vai trò
là cổ đông chiến lược. Đồng thời, Ông Nguyễn Quốc
Cường là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
Nam Thịnh, và là thành viên Hội Khoa học và Tự động
Tp.HCM.

Ông NGUYỄN TRÍ MẠNH
Phó Tổng Giám đốc
Cử nhân Tài chính
Ông Nguyễn Trí Mạnh tham gia vào ngôi nhà chung
Tổng Công ty từ cuối những năm 80 và nhanh chóng
được Tổng Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ Kế toán
Trưởng Công ty Xây dựng và kinh doanh vật tư. Sau khi
trở lại Tổng Công ty, Ông được bổ nhiệm làm Kế toán
Trưởng CC1 và sau đó là Phó Tổng Giám đốc vào năm
2009.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
Khối Đầu
tư

Khối Xây
lắp

Kiện toàn
bộ máy
quản lý

Khối
Tài chính
kế hoạch

Khối nội
chính
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CÔNG TY THÀNH VIÊN
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giới thiệu
Các hoạt động HĐQT
Báo cáo giám sát của HĐQT
Báo cáo của Ban Kiểm soát
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó có 3 thành viên tham gia

06/NQ-HĐQT

Chấp thuận chủ trưởng chuyển nhượng bất động sản về
CC1

22/NQ-HĐQT

Thay người đại diện phần vốn tại BCC

30/NQ-HĐQT

Về định hướng sản xuất kinh doanh

31/NQ-HĐQT

Chủ trương nghiên cứu dự án điện gió ở Sóc Trăng

32/NQ-HĐQT

Chủ trương nghiên cứu tuyến đường ở tỉnh Quảng Bình
theo hình thức PPP

37/NQ-HĐQT

Chủ trương tài trợ vốn từ VCB

36/NQ-HĐQT

Vv thống nhất việc vay vốn tại VIB

66/NQ-HĐQT

Chủ trương thanh toán cho nhà thầu P-7 CC1 hệ thống
công nghệ thông tin

86/NQ-HĐQT

Chủ trương đầu tư các dự án về nhà máy nhiệt điện, dự
án đường giao thông, nhà máy nước

98/NQ-HĐQT

Chủ trương về dự án nâng cao năng lực quản lý và quản
trị doanh nghiệp

105/NQ-HĐQT

Thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án khu
nhà ở thương mại tại Quảng Bình

điều hành. Trong năm 2018 vừa qua, Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động
theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị tập trung hoạch định
chính sách, chiến lược tầm nhìn 2025 trong đề án tái cấu trúc theo hướng
tập trung vào thế mạnh vốn có về xây lắp và hướng tới doanh nghiệp đầu tư
vào các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, đối với mảng vật liệu xây
dựng sẽ gia tăng quy mô để tạo sức cạnh tranh đột phá thông qua liên kết
giữa các đơn vị thành viên.

STT

Họ tên

Chức vụ

Tỷ lệ tham
dự họp

1

Ô. Lê Dũng

Chủ tịch

100%

2

Ô. Lê Hữu Việt Đức

TV.HĐQT

100%

3

Ô. Nguyễn Công Khai

TV.HĐQT

100%

4

Ô. Nguyễn Quốc Cường

TV.HĐQT

100%

5

Ô. Nguyễn Đức Dũng

TV.HĐQT

100%

6

Ô. Lê Thành

TV.HĐQT

100%

7

Ô. Phan Văn Vũ

TV.HĐQT

100%
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
 Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018:

-

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018.

-

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019.

-

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển
2018.

-

Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và
BKS

 Hoạch định chiến lược, phương hướng hoạt động:
 HĐQT tổ chức họp định kỳ nhằm hoạch định chiến lược, phương
hướng hoạt động, tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ khó
khăn kịp thời trong bối cảnh thị trường xây dựng cạnh tranh ngày
càng lớn. Trong năm qua, HĐQT là đầu tàu định hướng trong dự
án tái cấu trúc doanh nghiệp để hướng đến tầm nhìn 2025 với sự

kiến tạo hôm nay và đạt sự bứt phá trong vài năm tới.
 Một số Thành viên HĐQT kiêm nhiệm vai trò điều hành đã truyền
đạt tinh thần chiến lược từ HĐQT đến hệ thống CC1 nhằm tạo
một thể thống nhất đoàn kết và phát triển bền vững.
 HĐQT với vai trò luôn theo dõi, bám sát hoạt động kinh doanh,
nhằm có những kiến nghị đến Ban Tổng Giám đốc để cùng hoàn

thành kế hoạch chung của CC1.
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ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ

 Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hết sức để điều hành
hoạt động kinh doanh của CC1 vượt qua thời kỳ chuyển đổi mô hình

 Hội đồng quản trị tham gia hầu hết các cuộc họp giao

hoạt động với nhiều thách thức; linh hoạt trong điều hành hoạt

ban để kịp thời kiến nghị các phương hướng mang tính

động kinh doanh, nắm bắt xu hướng mới của thị trường để ra quyết

chất chiến lược để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành

định kịp thời và chính xác.

các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

 Công tác tổ chức và nhân sự: Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục vun

 Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết sau các cuộc

đắp trọng dụng nhân sự tài đức; trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc

họp định kỳ hoặc không định kỳ nhằm tháo gỡ khó khăn

đã có những quyết định đúng đắn về chính sách luân chuyển cán bộ

vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc, cũng như kịp thời

từ Công trường về làm quản lý các Phòng/Ban ở Văn phòng Công ty

nhận định tình hình hoạt động của công ty để quyết định

Mẹ; và có những bổ sung nhân sự cao cấp kịp thời đến các Công ty

các chủ trương thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

để Ban Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

 Ban Tổng Giám đốc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc tăng cường

 Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tăng cường hoạt động

hoạt động quản trị rủi ro và kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nghiên cứu

kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro thông qua các đợt

áp dụng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tiệm cận với các nước tiên

kiểm tra, kiểm soát tại một số công ty con và Ban điều

tiến.

hành dự án, để nhìn lại kết quả hoạt động trong quá khứ,
cũng như sớm nhìn nhận các mặt còn hạn chế, nhằm
kiến nghị các giải pháp đến Ban Tổng Giám đốc trong
công tác điều hành.

 Đào tạo đội ngũ kỹ sư cùng tham gia làm việc với các chuyên gia
hàng đầu từ Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua các gói thầu xây dựng
về lọc hóa dầu, nhiệt điện để tiếp cận tri thức và kinh nghiệm.
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
KIỂM TOÁN NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO
KTNB của Tổng Công ty được tổ chức thành hệ thống thống nhất theo
ngành dọc, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp HĐQT nhằm mục
tiêu cơ bản:
 Đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ các chính sách, thủ
tục quy trình đã được thiết lập trong Tổng Công ty.
 Kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả
của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nhằm cải tiến và hoàn thiện
hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Để thực hiện mục tiêu này,
KTNB được khuyến khích thực hiện hoạt động tư vấn, tham gia vào
quá trình xây dựng, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm
soát nội bộ với bảo đảm nguyên tắc độc lập khách quan

“Kiểm toán thông qua định hướng theo rủi ro,
ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các
đơn vị, bộ phận, quy trình được đánh giá có
mức độ rủi ro cao”
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BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Stt

Thành viên BKS

Chức vụ

Ngày bắt
đầu

Số
buổi
họp

Tỷ lệ
tham dự
họp

1

Bà Trần Thị Tố Loan

Trưởng Ban

01/10/2016

02

100%

2

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

Thành viên

01/10/2016

02

100%

3

Bà Trần Thị Tuyết

Thành viên

01/10/2016

02

100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng giám đốc
Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền.
Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và đầu tư đã tổ chức
quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực
của Tổng công ty đạt hiệu quả khá tốt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với
Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với Người lao động.
Công tác tái cấu trúc, thoái vốn Nhà nước được đẩy mạnh thông qua tư
vấn E&Y trên cơ sở xác định chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc ngành
nghề và nhân sự phù hợp nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh
nghiệp.

Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty. Tổ chức
họp đầy đủ đúng theo quy định bằng hình thức tập trung hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT
bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc
họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi và thảo luận thẳng thắn; thông báo mời họp và tài
liệu chuẩn bị cho cuộc họp đều được gửi trước cho các thành viên; nội dung họp đều có kết
luận để ban hành nghị quyết làm căn cứ triển khai thực hiện. Các Nghị quyết, Quyết định của
Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với Điều
lệ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định
của Pháp luật. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề về hoạt động SXKD
và công tác quản lý điều hành tại các công ty con, liên kết sau khi có kiến nghị của Ban Kiểm
soát qua các biên bản và báo cáo kiểm tra.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và
các cán bộ quản lý khác

•

•

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị,
Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tổng công ty để thực hiện chức năng,
nhiệm vụ theo quy định.
Ban kiểm soát được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị,
sơ kết công tác SXKD quý, năm. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết
định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

Hoạt động khác của BKS
•

Lập kế hoạch công tác năm 2018.

•

Thẩm định BCTC hợp nhất, tổng hợp của năm 2017.

•

Giám sát việc thực hiện lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với
người lao động;

•

Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2018 của Tổng
Công ty.

•

Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ theo Công ty
Cổ phần đã được ban hành

•

Xem xét góp ý dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty.

•

Giám sát công tác quyết toán bàn giao Vốn Nhà nước sang Công ty Cổ
phần.

•

Phối hợp cùng Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Quản trị rủi ro thực hiện
công tác kiểm tra tại các Công ty thành viên như : Công ty CPXD và Khai
thác VLXD Miền Trung, Công ty CPĐTXD Số 1 Mê Kông và Kiểm tra các
Dự án : Nhà Máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Phòng Kinh Doanh vật Tư Tổng
Công ty.
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BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Các sự kiện nội bật
Chỉ số tài chính & tình hình tài chính
Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2018
Tình hình thực hiện các dự án
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

22
22 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

SỰ KIỆN NỔI BẬT 2018

Jan 2018

CC1 hoàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông
tin

Feb 2018

Tổ chức họp mặt tất niên để ghi nhận cống hiến của
toàn thể nhân viên và tôn vinh những cá nhân có thành
tích vượt trọi

Mar 2018

CC1 ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Doosan

23 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

SỰ KIỆN NỔI BẬT 2018

April 2018

CC1 đã trúng thầu dự án Nhà máy Điện mặt trời
Krongpa (49MWac)

May 2018

CC1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường
niên

- CC1 khởi công xây dựng Dự án Phúc An City

June 2018

- CC1 khởi công Xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Tây Ninh
1&2

•Thi công 520 căn villas và 1000 căn codotels với toàn bộ hạ tầng tổng
thể toàn khu
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SỰ KIỆN NỔI BẬT 2018

July 2018

Tập huấn an toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu

Aug 2018

Tổ chức nghiên cứu thị trường xây dựng Thái Lan, mở ra hợp tác
kinh doanh cho thuê thiết bị nâng hạng nặng tại Việt Nam với
Công ty TNHH Cho thuê T.S.K Diamond (Thái Lan)

Sep 2018

Hội nghị hoạch định chiến lược tầm nhìn 2025 với Tư
vấn EY
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SỰ KIỆN NỔI BẬT 2018

Oct 2018

Gói thầu số 5 Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Xây
dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Đồng Nai

Nov 2018

CC1 trúng thầu xây dựng dự án Bệnh viện Bình Dương

Dec 2018

CC1 trúng thầu xây dựng dự án Bệnh viện Trà Vình
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

2018

2017

4.403

4.816

148

219

Lợi nhuận sau thuế

45.25

46.28

ROE

3.61%

3.73%

Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp

TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU
ỔN ĐỊNH 3.6%. DOANH THU THUẦN VÀ
LỢI NHUẬN SAU THUẾ GẦN BẰNG NĂM
TRƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VIỆT
NAM CÓ NHIỀU THÁCH THỨC.

Nguồn: BCTC tổng hợp 2018

CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
Doanh thu từ hoạt động xây
dựng

chiếm

72%

tổng

doanh thu. Mảng xây dựng

Bán
hàng
hóa

Kinh
doan
h bất
động
sản

15%
36%
49%

vẫn chứng tỏ được mũi
nhọn của CC1 trong những
năm qua và là ngành kinh

Dịch
vụ

Xây
dựng,
72.36
%

64%

35%

doanh chủ lực mang lại
doanh thu trọng yếu.

Vốn chủ sở hữu

Tài sản dài hạn
Tài sản ngắn hạn

Nợ phải trả dài hạn
Nợ phải trả ngắn hạn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Chỉ số

2018

Hệ số thanh toán ngắn hạn

1.30

Hệ số thanh toán nhanh

1.10

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0.85

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

5.54

Vòng quay hàng tồn kho

4.82

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0.53

4,700
4,200
3,700
3,200
2,700
2,200
1,700
1,200
700
200

2016

Nợ ngắn hạn

2017
Nợ dài hạn

2018
Vốn chủ sở hữu

Hệ số Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần

1.03%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu

3.61%

Hệ số Lợi nhuận
thuế/Tổng tài sản

0.57%

sau

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

1.11%

Nguồn: BCTC tổng hợp
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
4.00%

3.50%

ROE

Chỉ tiêu chính

Tỷ đồng

Tổng Tài sản

8.318

Vốn chủ sở hữu

1.271

Đòn bẩy tài chính

3.00%

6.5

Nguồn: BCTC tổng hợp 2018
2.50%

Tổng tài sản vào thời điểm 31/12/2018 đạt 8.318 tỷ
2.00%
3.73%

3.61%

đồng, tăng 11% so với năm trước là do CC1 gia tăng
quy mô và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.50%

Bên cạnh đó, trong bối cảnh CC1 đang chuyển mình
1.00%

0.50%

sang mô hình công ty cổ phần nên bị hạn chế vốn
1.03%
0.57%

0.96%
0.59%

2018

2017

0.00%

chủ sở hữu, nhưng bằng kinh nghiệm và cách quản
trị điều hành hiệu quả thông qua sử dụng đòn bẩy

tài chính đã giúp CC1 nâng tổng tài sản lên gấp 6.5
lần vốn chủ sở hữu.
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CC1 đã tận dụng nguồn vốn giá rẻ từ nước ngoài để tái cơ cấu quản trị
tài chính, giúp CC1 giảm chi phí lãi vay và dần dần nâng cao khả năng tự
tài trợ. Cũng trong năm qua, vốn chủ sở hữu của toàn Tổng Công ty tăng

Vòng quay vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.27; đây
là cơ sở vững chắc để tin rằng hiệu quả sử dụng

thêm 2.7%, đạt 1.271 tỷ đồng. Hệ số thanh toán của CC1 bảo đảm khả

vốn chủ sở hữu của CC1 trong tương lai còn cao

năng các nghĩa vụ phải trả trong tương lai. Đây là những dấu hiệu

hơn nữa với quá trình tái cấu trúc đã dần hoàn

chuyển biến tích cực, cũng là bằng chứng cho những nỗ lực tái cấu trúc

trong thời gian qua.

thiện.

9,500

9,500

8,500

8,500

7,500

7,500

6,500

6,500
5,500

5,500

4,500

4,500

3,500

3,500

2,500

2,500

1,500

1,500

500

500

2016
Tài sản dài hạn

2017
Tài sản ngắn hạn

2018
Tổng Tài sản

2016
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu

2017

2018

30 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
Để đảm bảo thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới cũng như
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, trong năm 2018 CC1 đã nỗ
lực thực hiện đồng thời mục tiêu duy trì ổn định hoạt động sản xuất
kinh doanh kết hợp với việc cải cách triệt để về mục tiêu chiến lược,
mô hình tổ chức và quy trình hoạt động với sự hỗ trợ của Công ty tư
vấn Ernst & Young Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa đáp ứng như kỳ
vọng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

XÂY DỰNG
Năm 2018, tổng giá trị xây dựng của Tổng Công ty và các công ty thành
viên đạt 6.048 tỷ đồng, chiếm 55.55% tổng giá trị hoạt động sản xuất kinh
doanh của toàn Tổng Công ty; trong đó, riêng Tổng Công ty giữ vai trò đầu
tàu với tổng giá trị giá trị xây lắp đạt 3.813 tỷ đồng, chiếm 77% sản lượng
xây lắp trong toàn Tổng Công ty; khối công ty con chiếm tỷ lệ 23%.
Các công trình tiêu biểu như: Khu tái định cư Đông Hội 5B2 – 5B3, dự án
WHA Hemaraj Nghệ An – Gói thầu số 1, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2,
Nhà máy điện mặt trời Krongpa, Nhà mày điện mặt trời Tây Ninh 1, Nhà
máy điện mặt trời Tây Ninh 2, Dự án cải tạo hệ thống thoát nước Hàng
Bàng, Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (gói A1), Đường Hồ Chí Minh
đoạn La Sơn-Túy Loan, Đường hành lang ven biển Hải Phòng, Dự án phát

ĐẦU TƯ
Năm 2018, tổng giá trị vốn chủ sở hữu mà CC1 đã tham gia thực hiện
đầu tư vào các dự án là 210 tỷ đồng, tương đương 115,6% so với kế
hoạch năm 2018 (182 tỷ đồng), và tăng 35,74% so với năm 2017.
Giá trị đầu tư vốn chủ sở hữu trên chủ yếu được phân bổ vào: (i) các dự
án đang triển khai là: dự án Khu dân cư Hạnh Phúc, dự án đầu tư xây
dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp
đồng BT, dự án BOT đường Ven biển thành phố Hải Phòng; (ii) Dự án
mới được cơ quan nhà nước của Tỉnh Quảng Bình chấp thuận đầu tư là
dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông Sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải,
Tp. Đồng Hới với quy mô khoảng 9Ha và (iii) các dự án đang nghiên cứu
đầu tư: Điện gió Hàm Kiệm, Dự án Tổng khu trung chuyển Miền Đông...

triển giao thông đô thị Hải Phòng (Gói CW3A & CW4A)...
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ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
SXCN & VLXD

TM & DV

THIẾT KẾ

Với giá trị đạt 3.343 tỷ đồng đạt
99% kế hoạch, lĩnh vực này tập trung chủ
yếu tại các công ty thành viên như sản

Giá trị kinh doanh thương mại và dịch vụ Tổng Công ty và các công
ty thành viên đạt 2.495 tỷ đồng; trong đó riêng Tổng Công ty đạt
1.304 tỷ đồng thông qua kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê

Mảng thiết kế là hoạt động mang
tính chất hỗ trợ tham gia thực
hiện các dự án EPC, D&B và một

xuất điện, sản xuất khai thác vật liệu xây
dựng… đây là mảnh ghép quan trọng
trong chuỗi giá trị của CC1, cũng như
chứng minh cho sự ổn định về năng lực
của CC1.

tòa nhà Sailing Tower, kinh doanh bất động sản với phân khúc nhà
ở xã hội... Ở các công ty thành viên như Chương Dương, Cửu Long
đã đạt được sự tín nhiệm của khách hàng trong phân khúc căn hộ
ở và văn phòng cho thuê là ví dụ điển hình về hoạt động kinh
doanh bất động sản

số dự án do CC1 làm chủ đầu tư
nhằm tăng cường tính chủ động
trong chuỗi giá trị ngành. Giá trị
sản lượng về tư vấn thiết kế đạt
7.7 tỷ đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CON
Đơn vị tính: tỷ đồng

Tổng Tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau
thuế

Tỷ lệ nắm giữ
của CC1

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông

581

1,069

12

51.00%

Công ty Cổ phần Xây Dựng Số Một - Việt Quang

449

376

5

51.00%

Công ty Cổ phần Xây Dựng Số Một - Việt Nguyên

426

480

2

51.00%

Công ty Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai

751

536

146

61.69%

Công ty TNHH Bê tông Đúc Sẵn VINA - PSMC

110

105

-5

70.00%

Công ty
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100%

CC1

NĐ Duyên Hải

BV Bình Dương

ĐH Tôn Đ.Thắng

Eurowindow NT

WHA Hemaraj

Hóa dầu Nghi Sơn

BV Trà Vinh

La Son Tuy Loan

ĐH Việt Đức

La Son Tuy Loan

Tây Ninh Solar

Krongpa Solar

Đông Hội B2 B3

Đường ven
biển HP

HTTN, Gói K

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY LẮP

Tổng Công ty đã thực hiện các dự án
trọng điểm có giá trị xây lắp lớn như
Khu tái định cư Đông Hội 5B2 – 5B3, dự
án WHA Hemaraj Nghệ An – Gói thầu
số 1, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2,
Nhà máy điện mặt trời Krongpa, Nhà
mày điện mặt trời Tây Ninh 1, Nhà máy
điện mặt trời Tây Ninh 2, Dự án cải tạo
hệ thống thoát nước Hàng Bàng,
Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
(gói A1), Đường Hồ Chí Minh đoạn La
Sơn-Túy Loan, Đường hành lang ven
biển Hải Phòng, Dự án phát triển giao
thông đô thị Hải Phòng (Gói CW3A &
CW4A)... Công tác thi công các dự án
đều bảo đảm đúng tiến độ và được đối
tác đánh giá cao về chất lượng công
trình
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x

100%

CC1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tổng Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau:
Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc.
Dự án Felix Homes.
Dự án đường ven biển Hải Phòng (PPP), cao tốc La Sơn-Túy Loan.
Nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.
Tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án nhiệt điện.

CC1 JOVITA

FELIX HOMES

Wind Powers

Biệt thự phía Đông sông
Lệ Kỳ, Quảng Bình

Các dự án đều có tính hiệu quả tài chính bảo đảm và hứa hẹn sẽ là động
lực tăng trưởng trong tương lai của Tổng Công ty cả về quy mô lẫn cộng
hưởng trong chuỗi giá trị, tạo ra sản lượng xây lắp và có được dòng thu
ổn định khi các dự án đi vào vận hành.

Đường ven biển
Hải Phòng

Cao tốc
La Sơn Túy Loan
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
Đơn vị tính: tỷ đồng,%

Dự báo tăng trưởng của ngành xây dựng 2019-2025
800

12
707

700
600

10

570
512

500
400

636

9.62

367

459
7.14
4107.16

7.11

8
6.89

6.77

6.75
6

STT

Các chỉ tiêu chủ yếu

I Giá trị sản xuất và kinh doanh
Giá trị sản xuất Xây lắp

5.581
4.523

Giá trị sản xuất CN.VLXD
Giá trị sản xuất kinh doanh khác

300

Kế hoạch
2019

5.5
1.052

4
II Một số chỉ tiêu tài chính

200
2

100
0

0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Giá trị ngành xây dựng, nghìn tỷ VND
Tốc độ tăng trưởng,%

Theo dự báo của Fitching (tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín quốc tế), ngành xây
dựng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng đều trong năm 2019 vì nhu cầu xây dựng cơ sở
hạ tầng, các công trình công nghiệp, công trình dân dụng như cơ sở y tế, trường học,
cũng như các dự án phát triển nhà ở đô thị…còn rất cao vì Việt Nam vẫn có dư địa về
tăng trưởng thuộc hàng cao so với các nước trong khu vực. Do đó, ngành xây dựng đạt
tăng trưởng hơn 9% trong năm 2019 là cơ sở để Tổng Công ty xây dựng kế hoạch kinh
doanh. Bên cạnh đó, nội lực của Tổng Công ty với 40 năm kinh nghiệm trong ngành,
có thương hiệu trong thị trường, được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác là yếu
tố nền tảng để Tổng Công ty đưa ra các chỉ tiêu cho năm 2019.

1 Doanh thu thuần

4.700

2 Vốn điều lệ

1.100

3 Lợi nhuận trước thuế

55

5 ROE

4.2%

6 Tỷ lệ chia cổ tức

3-4%

III Giá trị đầu tư Vốn chủ sở hữu

629

Ghi chú: kế hoạch này là của Tổng Công ty, chưa
có các công ty thành viên
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BẢN TIN NỘI BỘ

Thư ngỏ
Tổng Giám Đốc

TRÍCH BẢN TIN CHUYỂN ĐỔI NHÂN DỊP XUÂN 2019
Nhân dịp đón n ă m mới 2019, tôi xin thâ n ái gửi đ ến tập thể Cán bộ và Nhân viên Tổng Công ty
lời th ă m hỏi và chúc mừng n ă m mới tốt đẹp nhất.
Nhìn lại một n ă m vừa qua, chúng ta đã đạt được nhiều th à n h tựu quan trọng trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, trú ng thầu và khởi công xây dựng nhiều dự á n như: Công trình Bệnh viện
đa khoa tỉnh Bình Dương, trường Đại học Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Nhà máy nhiệt điện

•

Nghi Sơn 2, hoàn thành các nhà máy điện m ặt trời Krongpa, Tây Ninh I, Tây Ninh II, và các công

năng.

trình trọng điểm tiêu biểu vẫn đang tiếp tục thi công đúng tiến độ và chất lượng như Nhà máy

•

nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (công suất 688MW), dự á n đường sắt Nội đô TP.HCM - Metro 1B,... Đối

•

lượng tái tạo, dự án logistic tru ng chuyển miền Đông,… để có thể triển khai trong n ă m 2019.

Khung KPI (các chỉ tiêu hiệu quả chính) - Theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động các chức năng.
Các bộ quy chế quản trị trọng yếu của Tổng Công ty - Quy định nguyên tắc cho các hoạt động
quan trọng của cơ cấu tổ chức mới.

với hoạt động đầu tư, CC1 đang triển khai Đường ven biển Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT
(tổng mức đầu tư 3.800 tỷ đồng) và tập trung giải quyết các th ủ tục đầu tư các dự án năng

Khung quy trình và p h â n nhiệm - Phân tách trách nhiệm thực hiện và phối hợp giữa các chức

•

Khung Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro - Nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ theo chuẩn
quốc tế.

Những th à n h công này đã chứng min h sức m ạ n h từ sự đoàn kết thống nhất của tập th ể CC1, đồng

Với doanh nghiệp, chuyển đổi sẽ giúp chuyên nghiệp hóa quản trị, tập trung vào hiệu quả và trách

thời cho thấy định hướng CC1 đang đi là kim chỉ n a m chính xác dẫ n đ ến tương lai. Sức m ạ n h đoàn

nhiệm: Các quyết định quản trị đưa ra dựa trên thông tin từ các chỉ tiêu hiệu quả, và trên cơ sở phân

kết này sẽ tiếp tục được trân trọng và phát huy trên con đường sắp tới của CC1.

tách trách nhiệm quy trình cụ thể. Ngoài ra, các quy chế được xây dựng chuẩn và năng lực kiểm toán

Tuy n hiên cũng không th ể không nhắc đ ến những thách thức m à ngành xây dựng đang đối

nội bộ nâng cao sẽ giúp kiểm soát rủi ro trong hoạt động doanh nghiệp, đ em lại sự tự tin cho các

mặt. Trên thế giới, thách thức lớn nhất là các cuộc cách mạng công nghệ, điển hình là cách mạng

nhà đầu tư trong và ngoài nước của CC1 cũng như các đối tác và cơ quan nhà nước.

công nghệ xanh, các công nghệ về số hóa, và những kỹ thu ật chuyên sâu trong cả xây dựng dân

Với cá nhân, việc tập tru ng vào hiệu quả và trách nhiệm là n ền tảng để rèn luyện tính chuyên

dụng (nhà thông minh, th à n h phố thông minh) và hạ tầng. Người tiêu dùng và các chủ đầu tư cũng

nghiệp, nâng cao giá trị bản thân. Hơn nữa, khung chỉ tiêu hiệu quả còn là n ền tảng để xây dựng cơ

có sự thay đổi rấ t lớn, trong đó mảng xây dựng hạ tầng ngày càng có nhiều sự th a m gia của các nhà

chế thưởng theo hiệu quả, hướng đ ến ghi n h ậ n và tập tru ng đãi ngộ những n h â n viên thực sự có

đầu tư quốc tế thông qua các dự á n PPP với những hình thức kinh doanh và gọi thầu phức tạp

cống hiến trong công việc, trá n h cào bằng.

hơn trước. Còn tại Việt Nam, thị trường đang chứng kiến những làn sóng sát n h ậ p các doanh

Cụ thể trong thời gian tới, song song với việc cải tiến có chiều sâu về kỹ thuật, công nghệ và các

nghiệp trong ngành xây dựng nhằm đ ảm bảo thị phần và tối ưu hóa cơ cấu chi phí, giá thành. Các

phương tiện làm việc, Ban Lãnh đạo cũng sẽ ưu tiên các hoạt động cải tổ tăng cường tính hiệu quả

cải cách về văn hóa và năng lực q uản trị được đặt lên hàng đầu, và sự chuyên nghiệp hóa của các

trong việc phối hợp hoạt động giữa các Công ty thà nh viên trong Tập đoàn, giữa các chức năng

đơn vị trong chuỗi giá trị ngành trở th à n h cấp bách, n h ằ m tạo thế đứng trên thị trường, củng cố

chuyên trách, và nhất là giữa CC1 với các Đối tác kinh doanh và Cổ đông.

thương hiệu và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Bất kỳ sự thay đổi nào cũng rấ t khó khăn (đặc biệt là thay đổi hệ thống quản lý d ẫn đ ến thay đổi lề

Trong bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo của CC1 đã và đang tích cực, năng động xây dựng một chiến

thói, cung cách làm việc). Vì vậy, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc kỳ vọng vào sự tập tru ng và nỗ

lược tập đoàn p h ù hợp với cách mạng công nghệ, và cải tiến hiệu quả hoạt động thông qua việc

lực của tất cả các cấp, từ quản lý đ ến n h â n viên, trong công cuộc đổi mới để xây dựng một CC1 xứng

chuyên nghiệp hóa cơ cấu tổ chức.

tầm khu vực, một Tập đoàn vừa có giá trị vốn hóa thị trường cao, vừa là nơi có môi trường làm việc

Từ nửa cuối 2017 đ ến giữa n ă m nay, chúng ta đã p h â n tích và xác định lại chiến lược và cấu trúc

chuỗi giá trị Tập đoàn, tạo tiền đề cho việc chuyên m ôn hóa và phát triển theo chiều sâu.
Từ Quý 3 n ă m 2018, chúng ta bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa hoạt động, qua việc hoàn
thiện tổ chức Công ty m ẹ và các Công ty th à n h viên, cùng xây dựng các khung công cụ quản trị chuẩn
như:

tiên tiến, hiện đại, nơi những đóng góp cá n h â n được ghi n h ậ n rõ ràng và đồng thời cũng là nơi tạo ra
con đường phát triển nghề nghiệp p h ù hợp cho tất cả những con người của CC1.
Kính chúc tập thể Cán bộ và Nhân viên Tổng Công ty Xây dựng Số 1 một m ù a xuân an vui và h ạ n h
phúc.
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Phát triển bền vững với ba nội dung chính:
- Con người là nguồn lực quý giá và là chìa
khóa vạn năng.
- Chất lượng công trình: vươn tới sự hoàn hảo,
mang lại giá trị tăng thêm cho khách hàng.
- Thiên nhiên: thân thiện với môi trường để
cùng đồng hành phát triển bền vững.

CC1
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

Mỗi nội dung cụ thể đã được CC1 liên tục triển
khai thực hiện và đạt được những kết quả tích
cực trong năm qua, là tiền đề để vun đắp cho sự
phát triển bền vững.
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Nhận thức được tầm quan trọng

nhằm đảm bảo chất lượng, môi

thương hiệu “CC1” và hiệu quả hoạt

của các công tác quản lý về chất

trường, an toàn sức khoẻ nghề

động sản xuất kinh doanh của CC1.

lượng, môi trường, an toàn, sức khoẻ

nghiệp và trách nhiệm xã hội của

Thường xuyên nâng cấp, đổi mới

nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội

doanh nghiệp trong các hoạt động

trang thiết bị, công nghệ, nâng cao

của doanh nghiệp đối với cộng đồng,

sản xuất kinh doanh của CC1.

trình độ chuyên môn, năng lực quản

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đã phê

Xác định các rủi ro về môi

lý, cải tiến liên tục các điều kiện làm

duyệt Chính sách Chất lượng – Môi

trường, an toàn, sức khỏe nghề

việc nhằm thoả mãn các yêu cầu của

trường – Xã hội phù hợp theo các tiêu

nghiệp và sức khỏe cộng đồng nhằm

khách hàng bằng những sản phẩm có

chuẩn ISO 9001:2008 (Hệ thống quản

giảm thiểu các tai nạn lao động và

chất lượng cao, an toàn và dịch vụ tốt

lý chất lượng), ISO 14001:2004 (Hệ

bệnh tật nghề nghiệp; thiệt hại về

nhất với giá cả hợp lý nhất.

thống quản lý môi trường) và OHSAS

tính mạng và tài sản; ngăn ngừa tác

Công tác quản lý chất lượng, môi

18001:2007 (Hệ thống quản lý an

động tiêu cực đối với môi trường và

trường, an toàn, sức khoẻ nghề

toàn và sức khỏe nghề nghiệp) thông

người dân bị ảnh hưởng trong tất cả

nghiệp và trách nhiệm xã hội của

qua việc cam kết:

các hoạt động sản xuất kinh doanh

doanh nghiệp đối với cộng đồng được

của CC1.

coi trọng như bất kỳ hoạt động sản

Tuân thủ đầy đủ các quy định

của pháp luật Việt Nam, các Chuẩn

Áp dụng đồng bộ, đầy đủ các hệ

xuất kinh doanh trọng yếu nào khác

mực Thực thi về Môi trường và Xã hội

thống quản lý về chất lượng, môi

của doanh nghiệp và là trách nhiệm

của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

trường, an toàn sức khoẻ nghề

của mỗi thành viên trong CC1.

thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới

nghiệp và các hệ thống quản lý tiên

Chính sách này được phổ biến

(WBG), Chính sách Bảo trợ Xã hội của

tiến khác. Thường xuyên thực hiện

rộng rãi và áp dụng cho tất cả cán bộ,

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

soát xét, cải tiến liên tục các hệ thống

nhân viên đang làm việc tại CC1 và

và các yêu cầu khác có liên quan

quản lý nhằm không ngừng nâng cao

các đối tác của doanh nghiệp.
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CHẤT LƯỢNG

AN TOÀN, SỨC KHỎE

 CC1 luôn dành mọi nỗ lực để hoàn thành các công trình
đảm bảo vượt trên cả sự kỳ vọng của khách hàng về các

 CC1 thường xuyên tổ chức đào tạo vệ sinh an toàn lao động,
phòng cháy chữa cháy, an toàn vận hành máy móc thiết bị, sơ

yếu tố an toàn, chất lượng, tính năng vận hành và thẩm mỹ,
đồng thời luôn sẵn sàng bàn giao những sản phẩm hoàn
chỉnh bền vững trước mọi thử thách của thời gian. Đồng
thời, các công trình do CC1 thực hiện được áp dụng Hệ
thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015,
mang đến sự tin cậy cao từ khách hàng để Chất lượng công

cấp cứu.
 100% nhân sự được khám sức khỏe định kỳ, nhằm bảo đảm
thể chất và tinh thần trong quá trình làm việc.
 CC1 luôn chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ kế thừa, bảo
đảm sự phát triển bền vững và tiếp nối, giữ gìn và phát huy
truyền thống. Bên cạnh đó, CC1 không ngừng trao học bổng

trình đạt tiêu chuẩn quốc tế.

và những phần quà đến học sinh, sinh viên có thành tích học
tập tốt để xây đắp tương lai tổ quốc. Đây là giá trị phát triển
bền vững.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 Với tuyên ngôn phát triển xanh, CC1 triệt để tuân thủ
chuẩn mực quốc tế về bảo vệ môi trường. Tất cả dự án
CC1 tham gia đều bảo đảm lập báo cáo tác động môi
trường và được cơ quan Nhà nước phê duyệt.
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Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và
đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:
với đặc thù là doanh nghiệp xây lắp nên thống kê đánh giá lượng
nguyên liệu chính khá phức tạp và tùy thuộc vào từng công trình
và chủ đầu tư. CC1 tuyệt đối tuân thủ tinh thần tiết kiệm nguồn
nguyên vật liệu để vừa bảo đảm hiệu quả trong sản xuất kinh
doanh, vừa bảo vệ tài nguyên đất nước. Trong khi đó nguyên vật
liệu chính trong lĩnh vực xây dựng đều cấu thành nên công trình

có rất ít nguyên vật liệu tái chế.
CC1 luôn luôn tiến hành lập báo cáo tác động môi trường
trước khi thực hiện mỗi dự án; tiến hành lập báo cáo thực hiện
quan trắc môi trường lao động và báo cáo vệ sinh an toàn lao
động cho các dự án của CC1. Trong các báo cáo này có nêu cụ
thể chi tiết về nguồn năng lượng tiêu thụ, nguồn nước tiêu thụ
và tỷ lệ tiết kiệm điện, nước cho mỗi dự án. Trong những năm
qua, CC1 luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, không
có trường hợp bị xử phạt do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường.
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