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THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi Quý cổ đông!
Năm 2019 đánh dấu con đường phát triển 40 năm của CC1 với nhiều
cung bậc phát triển mới và có những kết quả tài chính cụ thể như sau:
• Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 58 tỷ đồng [đạt 105% kế
hoạch], tăng 28% so với năm 2018 [năm 2018 lợi nhuận là 46 tỷ
đồng].
• Doanh thu thuần năm 2019 đạt 4.934 tỷ đồng [đạt 94% kế hoạch],
tăng 12% so với năm 2018.
• Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 2019 đạt 4.6% cao hơn 3.6%
so với năm 2018.
Kết quả này phản ánh những phấn đấu của tập thể Lãnh đạo và cán bộ
nhân viên CC1, cùng với sự đồng hành của toàn thể cổ đông và sự tin
tưởng của đối tác, khách hàng. Với mục tiêu là tối đa hóa giá trị vốn
chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích cổ đông, tập thể Hội đồng quản trị tiếp
tục đưa tầm nhìn chiến lược là đa dạng hóa trong mảng xây lắp, kiện
toàn cơ cấu tổ chức và phát triển mảng đầu tư trong chuỗi giá trị của
CC1.
• Thứ nhất, đa dạng hóa trong mảng xây lắp: CC1 đa dạng hóa để
phát triển là phương châm chiến lược trong nhiều năm gần đây và
cũng là kim chỉ nam cho những bước phát triển tiếp theo với sự
củng cố vị thế nhà thầu có thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực xây
dựng các công trình công nghiệp và vừa phát triển thị phần trong
lĩnh vực dân dụng mang tính chất an sinh xã hội như xây dựng các
công trình bệnh viện, các công trình trường học, và trụ sở làm
việc cao ốc văn phòng…tất cả góp phần làm nên sự đa dạng hóa
trong giá trị cốt lõi của CC1, đưa CC1 thành nhà thầu chuyên
nghiệp mang tầm vóc quốc tế với năng lực kinh nghiệm ở nhiều
loại công trình khác nhau. Bằng chứng thuyết phục nhất chính là
những công trình mang tính tiêu biểu như Bệnh viện Bình Dương,
Bệnh viện Trà Vinh, Bệnh viện Tiền Giang, Đại học Việt Đức,
Đại học Tôn Đức Thắng…bên cạnh đó là những công trình công
nghiệp như Nhiệt điện Vân Phong, Nhiệt điện Long Phú, Nhiệt
điện Duyên Hải…

•

•

Thứ hai, kiện toàn cơ cấu tổ chức: Trong năm 2019 là năm quá độ
để CC1 chuyển mình trong cơ cấu tổ chức hướng đến sự chuyên
nghiệp chức năng từng bộ phận, từng khối quản trị điều hành. Thể
hiện rõ nhất là chuyên môn hóa chức năng quản trị nguồn nhân lực,
chức năng quản trị tài chính. Hai chức năng này đã được CC1 tập
trung nghiên cứu để đưa ra mô hình tổ chức phù hợp với giai đoạn
phát triển mới. Bên cạnh đó là phân tách nhưng giữ mối quan hệ
phối hợp chức năng phát triển kinh doanh, tiếp thị nghiên cứu thị
trường với chức năng quản lý dự án, quản lý kỹ thuật. Đây là bước
đi quyết liệt của tập thể Lãnh đạo và đội ngũ nhân viên nhằm
hướng tới mô hình hoạt động chuyên nghiệp hơn, nhằm xây dựng
đội ngũ nhân sự có tính chuyên môn cao theo từng chức năng.
Thứ ba, phát triển mảng đầu tư trong chuỗi giá trị: Trong quá
trình phát triển, CC1 đã tạo dựng thương hiệu trong mảng đầu tư,
với sự hiệu quả kinh tế mà các dự án Thủy điện Đăk R’tih, BOT
Cầu Đồng Nai, Sailing Tower, Khu dân cư Hạnh Phúc mang lại và
đã góp phần tạo ra giá trị tài sản và lợi ích cho cổ đông. Đó là tiền
đề để CC1 tiếp tục phát triển mảng đầu tư trở thành mảng hoạt
động quan trọng trong giá trị cốt lõi của CC1. Từ nền tảng là nhà
thầu thi công giàu kinh nghiệm với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp,
cộng với chuỗi cung ứng sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
đã giúp CC1 thực hiện quản lý và phát triển dự án đầu tư mang lại
giá trị cộng hưởng với lợi thế cạnh tranh so với thị trường.

Nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược mà tập thể HĐQT đề ra 6 giải
pháp mang tính tổng thể để làm cơ sở triển khai kế hoạch hành động:
•

Thực hiện các thủ tục cần thiết để quyết toán bàn giao từ doanh
nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, tiếp đến, thực hiện theo chủ
trương chung của Chính phủ, Bộ Xây dựng để thoái toàn bộ vốn
nhà nước tại CC1.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
GIỚI THIỆU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
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

TẦM N H ÌN
SỨ MỆNH

Trở thành một doanh nghiệp xây
dựng mang tầm quốc tế, đồng
thời là doanh nghiệp đầu tư trong
lĩnh vực hạ tầng, dân dụng và
công 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.

Lịch sử hình thành và phát triển

Đầu tư
xây dựng
Nhà máy
Thủy điện
Đakr’tih

Khởi công xây
dựng Dự án
Cầu Thủ Thiêm

1979

Thi công
Dự án
Nhiệt điện
Nghi Sơn 1

Vận hành
Nhà máy
Thủy điện
Đakr’tih

Khánh thành
Tòa nhà
Sailing Tower

40 năm
Hình thành
&
Phát triển

Giao dịch
trên UpCom

ADB tài trợ
để tái cấu
trúc

Giai đoạn phát
triển năng lực
thi công

2005

2006

Chuyển đổi
hoạt động theo
mô hình công ty
mẹ - công ty con

2007

2008

Nghiên cứu
đầu tư Dự án
Cầu Đồng Nai

2009

2010

Chuyển đổi
mô hình hoạt
động sang Tổng
Công ty Xây dựng
số 1- TNHH

2011

2012

Bắt đầu
tham gia
chương trình
“Cải cách DNNN
và quản trị
công ty”

2013

2014

Khởi công xây
dựng công trình
Bệnh viện Nhi
đồng Tp.HCM

2015

2016

Chào bán cổ
phần lần
đầu ra công
chúng

2017

2018

2019

Cơ bản
hoàn thành
đề án tái
cấu trúc
Tổng tài sản
9.243 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu
1.272 tỷ đồng

2020

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHIẾU
5,00%

Mã cổ phiếu: CC1

Giá giao dịch cao nhất: 18.400 đồng

Giá giao dịch thấp nhất: 10.800 đồng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 109.662.200

9,47%
40,53%

11,00%

15,00%

19,00%
Nhà nước (Bộ Xây dựng)

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 4%

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh

Số lượng cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu

Công ty CP Top American Việt Nam
Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt
Cổ đông khác

Đội ngũ lãnh đạo

Ông Lê Dũng
Chủ tịch HĐQT

Bà Trần Tố Loan
Trưởng BKS

Ông Lê Hữu Việt Đức
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Công Khai
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quốc Cường
Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn T. Hồng Phương
Thành viên BKS

Ông Nguyễn Đức Dũng
Thành viên HĐQT

Ông Lê Hữu Việt Đức
Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Tấn Trí
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trí Mạnh
Phó Tổng Giám đốc

Bà Trần Thị Tuyết
Thành viên BKS

Ông Hoàng Trung Thanh
Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Trung Thanh
Phó Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Tấn Trí
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Dũng
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Văn Kỷ Trung
Phó Tổng Giám đốc

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 HOÀNG TRUNG THANH
Thành viên HĐQT, 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 PHAN VĂN VŨ
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
năm 2018 Ông được Tổng Công ty tin tưởng giao vai
trò Kế toán Trưởng Tổng Công ty

Ông HUỲNH TẤN TRÍ
Thành viên HĐQT, 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 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 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 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
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.
Ông Phạm Văn Kỷ Trung
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng
Ông Phạm Văn Kỷ Trung với hơn 22 năm công tác tại CC1 với
xuất phát điểm là Kỹ sư tại Phòng Kỹ thuật thi công. Với năng
lực và kinh nghiệm trải qua nhiều công trình như Nhiệt điện
Phú Mỹ 2, Nhiệt điện Ô Môn…, Ông được Tổng Công ty tin
tưởng bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý dự án 3 vào năm 2009,
và Phó Tổng Giám đốc từ năm 2019.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 Ngành xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp,
thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông
và môi trường đô thị;
 Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp; sản
xuất và kinh doanh điện năng;
 Đầu tư và kinh doanh các dự án hạ tầng giao thông,
năng lượng và vệ sinh môi trường theo hình thức BT,
BOT, BOO và PPP.
 Tư vấn Xây dựng (bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát,
đầu tư, kiểm định các công trình xây dựng dân dụng,
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật);
 Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

STT

TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC

SỐ NĂM
KINH
NGHIỆM

1

Thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp

41

2

Thi công cầu cảng, đường xá và các kết cấu hạ
tầng

36

3

Tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng

28

4

Xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ

40

5

Công nghiệp xây dựng; sản xuất bê tông, gia cố
kết cấu thép, các loại cọc…

40

6

Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng

35

7

Xuất khẩu thiết bị, vật tư cho công tác xây
dựng

31

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

Họ tên

Chức vụ

Tỷ lệ tham dự họp

Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó có 4 thành viên tham gia điều

1

Ô. Lê Dũng

Chủ tịch

100%

hành. Trong năm 2019 vừa qua, Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo

2

Ô. Lê Hữu Việt Đức

TV.HĐQT

100%

Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị tập trung hoạch định chính

3

Ô. Nguyễn Công Khai

TV.HĐQT

100%

sách, chiến lược tầm nhìn 2025 trong đề án tái cấu trúc theo hướng tập trung

4

Ô. Huỳnh Tấn Trí

TV.HĐQT

100%

vào thế mạnh vốn có về xây lắp với sự đa dạng hóa các công trình xây dựng và

5

Ô. Nguyễn Đức Dũng

TV.HĐQT

100%

hướng tới doanh nghiệp đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng tái

6

Ô. Hoàng Trung Thanh

TV.HĐQT

100%

tạo, đối với mảng vật liệu xây dựng sẽ gia tăng quy mô để tạo sức cạnh tranh

7

Ô. Nguyễn Quốc Cường

TV.HĐQT

100%

đột phá thông qua liên kết giữa các đơn vị thành viên.

Thông tin thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Lê Dũng
Chủ tịch
- Ông Lê Hữu Việt Đức
Thành viên
- Ông Nguyễn Công Khai Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Cường Thành viên
- Nguyễn Đức Dũng
Thành viên
- Ông Huỳnh Tấn Trí
Thành viên (bổ nhiệm ngày 25/5/2019)
- Ông Hoàng Trung Thanh Thành viên (bổ nhiệm ngày 25/5/2019)
- Ông Phan Văn Vũ
Thành viên (miễn nhiệm ngày 25/5/2019)
- Ông Lê Thành
Thành viên (miễn nhiệm ngày 25/5/2019)

Hồ chức nước Dự án Thủy điện Đăk R’tih

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
Hội đồng quản trị hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty
Xây dựng số 1 – CTCP có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh
vực xây lắp: đầu tư các dự án theo hình thức BT, BOT, BOO và
PPP; sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp và điện năng; phát
huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và
năng lực cạnh tranh; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp
và quy chế quản lý theo các thông lệ quốc tế, cụ thể:
- Đa dạng hóa trong mảng xây lắp: CC1 đa dạng hóa để phát
triển là phương châm chiến lược trong vài năm trở lại đây và
cũng là kim chỉ nam cho những bước phát triển tiếp theo với
sự củng cố vị thế nhà thầu có thương hiệu nổi bật trong lĩnh
vực xây dựng các công trình công nghiệp năng lượng, cơ sở
hạ tầng và vừa phát triển thị phần trong lĩnh vực dân dụng
mang tính chất an sinh xã hội như xây dựng các công trình
trường học, bệnh viện, và trụ sở làm việc của cơ quan ban
ngành…
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức: Năm 2019 là năm quá độ để CC1
chuyển mình trong cơ cấu tổ chức hướng đến sự chuyên
nghiệp chức năng từng bộ phận, từng khối quản trị điều hành.
Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng kiện toàn chức năng
từng phòng ban với cơ chế phối hợp nhịp nhàng.
- Phát triển mảng đầu tư trong chuỗi giá trị: Từ nền tảng là nhà
thầu thi công giàu kinh nghiệm với đội ngũ kỹ sư chuyên
nghiệp, cộng với chuỗi cung ứng sản xuất và kinh doanh vật
liệu xây dựng đã giúp CC1 thực hiện quản lý và phát triển dự
án đầu tư mang lại giá trị cộng hưởng với lợi thế cạnh tranh so
với thị trường. Do đó, tập thể Hội đồng quản trị tiếp tục đặt
mục tiêu tìm kiếm và phát triển dự án đầu tư để vừa tạo giá trị
thặng dự, tạo đột phá trong tăng trưởng quy mô, vừa kết nối
với chuỗi giá trị xây lắp và sản xuất kinh doanh vật liệu xây
dựng.

 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019:
-

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 2019.

-

Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành
viên HĐQT và BKS 2019.

 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.
 Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tăng cường hoạt động
kiểm toán nội bộ, rà soát lại các thủ tục pháp lý liên quan
đến công tác cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn tại các
công ty thành viên và công tác triển khai đề án tái cấu trúc

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP
 Hội đồng quản trị kịp thời ban hành các quy định nội bộ như Quy
chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin...để hoạt động
 Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết sau các cuộc họp định
kỳ hoặc không định kỳ nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của

Ban Tổng Giám đốc, cũng như kịp thời nhận định tình hình hoạt
động của công ty để quyết định các chủ trương thuộc thẩm quyền

 Ban Tổng Giám đốc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc tăng cường hoạt
động quản trị rủi ro và kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nghiên cứu áp dụng cơ
cấu tổ chức bộ máy quản lý tiệm cận với các nước tiên tiến.
 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.

của Hội đồng quản trị để Ban Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai
thực hiện.
 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 hoạt động với nhiều thách thức; linh hoạt trong điều hành
hoạt động kinh doanh, nắm bắt xu hướng mới của thị trường để ra
quyết định kịp thời và chính xác.
 Công tác tổ chức và nhân sự: Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục vun
đắp trọng dụng nhân sự tài đức; trong năm qua, Ban Tổng Giám

đốc đã có những quyết định đúng đắn về chính sách luân chuyển
cán bộ từ Công trường về làm quản lý các Phòng/Ban ở Văn
phòng Công ty Mẹ; và có những bổ sung nhân sự cao cấp kịp thời
đến các Công ty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 Kiểm tra rà soát nội bộ thủ tục thoái vốn tại một số công ty thành
viên của CC1.
 Kiểm tra rà soát thủ tục tăng vốn tại một số công ty thành viên.
 Kiểm tra nội bộ về thủ tục cổ phần hóa tại các công ty thành viên.
 Tổng hợp, rà soát và thực hiện các báo cáo về đề án tái cấu trúc,
cổ phần hóa của Tổng Công ty để phục vụ HĐQT trong công tác
quản trị doanh nghiệp.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị

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

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.

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.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ
quản lý khác

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

• 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 Ban Kiểm soát năm 2019
• Lập kế hoạch công tác năm 2020.
• Thẩm định BCTC hợp nhất, tổng hợp của năm 2019 đã được
kiểm toán, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Tổng
công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài
chính.
• Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các qui định về đảm bảo an
toàn, các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.

• Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ theo
Công ty Cổ phần đã được ban hành
• 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 TNHH BT Đức sẵn VINA-PSMC.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Các sự kiện nội bật
2. Tình hình tài chính
3. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2019

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư
5. Tình hình thực hiện các dự án xây lắp
6. Tình hình tài chính công ty thành viên
7. Kế hoạch năm 2020

Nhận kỷ niệm chương từ Dosan

Ký hợp đồng chiến lược với Daewoo

Trúng thầu Bệnh viện Tiền Giang

Ký hợp đồng với Sumsung Engineering ở dự án Khu
phức hợp lọc hóa dầu Long Sơn (571 tỷ đồng)

Thi công Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật Bình Thuận

Phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp

Chỉ tiêu

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm

Doanh thu thuần

75% tổng doanh thu. Mảng xây dựng vẫn

Lợi nhuận gộp

chứng tỏ được mũi nhọn của CC1 trong

Lợi nhuận sau thuế

những năm qua và là ngành kinh doanh chủ

ROE

2018

2019

4.403 tỷ đồng

4.934 tỷ đồng

148 tỷ đồng

199 tỷ đồng

45.25 tỷ đồng

58.2 tỷ đồng

3.61%

4.6%

lực mang lại doanh thu trọng yếu.
CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
Kinh doanh
bất động sản

14%
32%

Bán hàng
hóa

55%

31%

68%

Dịch vụ

Xây dựng,
75,40%

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

Vốn chủ sở hữu
Nợ phải trả dài hạn
Nợ phải trả ngắn hạn

6.200

Chỉ số

2018

2019

Hệ số thanh toán ngắn hạn

1.30

1.23

Hệ số thanh toán nhanh

1.10

1.07

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0.85

0.86

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

5.54

6.22

Vòng quay hàng tồn kho

5.44

6

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

53%

53%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần

1.03%

1.18%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

3.61%

4.57%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0.57%

0.66%

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

1.04%

1.22%

5.200

4.200

3.200

2.200

1.200

200

2016

Nợ ngắn hạn

2017

Nợ dài hạn

2018

2019

Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu chính

5,00%
4,50%
ROE

Tỷ đồng

Tổng Tài sản

9.243

Vốn chủ sở hữu

1.272

Đòn bẩy tài chính

7.26

4,00%
3,50%

3,00%
2,50%

Tổng tài sản vào thời điểm 31/12/2019 đạt 9.243 tỷ

4,60%

đồng, tăng 11% so với năm trước là do CC1 gia tăng quy

2,00%
3,61%

mô và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

1,50%

Bên cạnh đó, trong bối cảnh CC1 đang chuyển mình sang
mô hình công ty cổ phần nên bị hạn chế vốn chủ sở hữu,

1,00%
0,50%

1,03%
0,57%

1,20%
0,63%

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 7.26 lần vốn chủ sở hữu.

0,00%
2018

2019

Vòng quay vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.27; đây là cơ sở vững
CC1 đã tận dụng nguồn vốn giá rẻ từ nước ngoài để tái cơ cấu quản

chắc để tin rằng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của CC1 trong

trị tài chính, giúp CC1 giảm chi phí lãi vay và dần dần nâng cao khả

tương lai còn cao hơn nữa với quá trình tái cấu trúc đã dần hoàn

năng tự tài trợ. Cũng trong năm qua, vốn chủ sở hữu của CC1 đạt
1.272 tỷ đồng. Hệ số thanh toán của CC1 bảo đảm khả năng các nghĩa
vụ phải trả trong tương lai. Đây là những dấu hiệu chuyển biến tích
cực, cũng là bằng chứng cho những nỗ lực tái cấu trúc trong thời gian

thiện.

10.500
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qua.

8.500
10.500
7.500

9.500
8.500

6.500

7.500

5.500

6.500

4.500

5.500
3.500

4.500
3.500

2.500

2.500

1.500

1.500

500
2016

500
2016
Tài sản dài hạn

2017

2018

Tài sản ngắn hạn

2019
Tổng Tài sản

2017

2018

2019

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Cơ cấu tổ chức phòng ban: Cơ bản đã hoàn thành mô
hình tổ chức phòng ban theo đề án tái cấu trúc với các
chức năng được tổ chức lại cho phù hợp với tình hình
mới.
2. Quản trị tài chính: bảo đảm dòng tiền trong hoạt động sản
xuất kinh doanh, phát hành thành công trái phiếu doanh
nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, không nợ đọng
thuế, bảo hiểm xã hội, không phát sinh nợ quá hạn tiền
vay ngân hàng và các khoản nghĩa vụ khác.
3. Quản trị nhân sự: hoàn chỉnh bổ nhiệm nhân sự quản lý
cấp trung theo phòng ban với sự đánh giá và lựa chọn để
phù hợp với chức năng của từng phòng. Thực hiện đánh
giá lại quy mô, tính chất công việc của từng bộ phận,
từng phòng ban để bố trí, phân bổ nhân sự nhằm tăng
hiệu quả trong quản trị nhân sự, giúp phát huy tối đa năng
lực của cán bộ nhân viên.
4. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm
2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy
doanh thu và sản lượng không đạt kế hoạch nhưng tỷ lệ
chia cổ tức và lợi nhuận vẫn bảo đảm như kế hoạch mục
tiêu.
5. Quản lý chất lượng, môi trường, an toàn: được triển khai,
thực hiện đồng bộ từ các cấp quản lý đến từng bộ phận/cá
nhân, từ Văn phòng Tổng công ty đến tất cả Ban Quản lý
dự án, Ban Điều hành dự án.

4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu tư

TỔNG CỘNG

Thực hiện
2019

Kế hoạch
2020

22.655

306,8

424,2

8.991

106,3

244,0

I

Đầu tư phát triển nhà và đô thị

1

Khu dân cư Hạnh Phúc

TP HCM

5.608

104,0

242,2

2

Khu dân cư Sinh thái Vũng Tàu

Vũng Tàu

526,0

0,4

-

3

Dự án Tổng kho trung chuyển

Đồng Nai

2.385

1,9

1,8

II

Đầu tư các dự án sản xuất điện

675,0

2,0

127,0

1

Dự án điện gió tại Bình Thuận

675,0

2,0

127,0

III

Đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật

12.989

198,5

53,3

1

Đường HCM đoạn La Sơn - Túy Loan (BT)

Huế - Đà Nẵng

9.940

12,6

3,2

2

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn
Tp.Hải Phòng

TP Hải Phòng &
tỉnh Thái Bình

3.049

185,9

50,1

Bình Thuận

- Tổng giá trị sản lượng về hoạt động đầu tư của Tổng Công ty trong năm
2019 dự kiến đạt 380 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch năm 2019. Nhìn
chung, giá trị sản lượng thực hiện đầu tư đến thời điểm này chưa đạt được
chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2019 do còn tồn tại một số khó khăn,
vướng mắc sau:
- Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
gặp nhiều khó khăn vì chưa thể thương lượng về giá đền bù với các hộ dân
trong vùng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc xử lý thủ tục ban hành Quyết
định điều chỉnh Quyết định tạm giao đất số 5519/QĐ-UBND của các Sở, Ban
ngành Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thời gian hơn so với dự kiến nên tiến
độ thực hiện dự án chưa hoàn thành được theo kế hoạch.
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Tp. Hải
Phòng: Do những rủi ro liên tiếp xảy ra từ một số dự án BOT, các ngân hàng
thương mại trong nước thắt chặt các khoản vay để giảm thiểu nguy cơ về nợ
xấu nên việc huy động vốn của Doanh nghiệp Dự án cũng gặp khó khăn,

mất thời gian hơn dự kiến.
- Dự án Nhà máy điện gió Hàm Kiệm: CC1 đã nhận được Quyết định Chủ
trương đầu tư số 1035/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của Ủy ban Nhân dân
tỉnh Bình Thuận, tuy nhiên, vị trí của dự án hiện đang nằm chồng lấn trong
khu vực dự trữ quốc gia khoáng sản titan và chưa được Thủ tướng Chính
phủ chấp thuận cho phép triển khai nên CC1 chưa thể thực hiện các bước
tiếp theo.
- Dù thực trạng hiện nay còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động đầu tư vẫn
được xem là hoạt động mũi nhọn, giúp CC1 khẳng định giá trị cốt lõi và
hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững trong tương lai. Trong giai đoạn
2020-2025, CC1 hướng đến tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án về
bảo vệ môi trường như xử lý nước, xử lý rác thải, các dự án đầu tư khu công
nghiệp... phù hợp với xu hướng xã hội hoá để mang lại lợi nhuận, gia tăng
giá trị tài sản cho CC1.

5. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY LẮP
STT

MỘT SỐ GÓI THẦU/DỰ ÁN XÂY LẮP ĐIỂN HÌNH
(đã và đang triển khai trong năm 2019)

GIÁ TRỊ
(tỷ đồng)

1

Trường Đại học Ngân hàng - Giảng đường B

108

2

Nhà Hát và Triển Lãm Văn Hóa Nghệ Thuật tỉnh Bình Thuận

114

3

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh BCHQS tỉnh Đồng Nai - Gói thầu số 7

151

4

Cầu vượt cao tốc - Gói thầu số 5

171

5

Nhiệt điện Sông Hậu 1

173

6

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai - Gói thầu số 5

204

7

Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai

304

8

Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng

371

9

Phát triển Giao thông đô thị Tp.Hải Phòng

504

10

Dự án Metro line 1 - CP1b

556

11

Khu Phức Hợp Hóa Dầu Long Sơn

571

12

Lọc hóa dầu Long Sơn (LSP)

688

13

Nhiệt điện Vân Phong 1

734

14

Đại học Việt Đức

798

15

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Trà Vinh

926

16

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hải Phòng

1.173

17

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Dương 1.500 giường

1.622

18

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

1.643

19

Nhiệt điện Duyên Hải 3 - Mở rộng

1.710

Trong năm qua, Công ty mẹ đã và đang tham gia thực
hiện dự án trọng điểm có giá trị xây lắp lớn như dự án
Khu tái định cư Đông Hội Lô 5B3, Bệnh viện đa khoa
1500 giường tỉnh Bình Dương, Bệnh viện đa khoa tỉnh
Trà Vinh, Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, Khối điều trị
bệnh viện đa khoa thống nhất, dự án Nhà máy Nhiệt
điện Nghi Sơn 2, dự án Xây dựng trường đại học Việt
Đức, dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1, dự án Đầu
tư xây dựng tuyến đường bộ ven Biển đoạn qua địa bàn
thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái
Bình. Công tác thi công các dự án đều bảo đảm đúng
tiến độ và được các đối tác đánh giá cao về an toàn,
chất lượng công trình.

6. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH MỘT SỐ CÔNG TY THÀNH VIÊN
Tổng Tài sản
(tỷ đồng)

Doanh thu thuần
(tỷ đồng)

LNST
(tỷ đồng)

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

720

1.284

15

Công ty cổ phần Xây Dựng Số Một - Việt Quang

588

990

4

Công ty cổ phần Xây Dựng Số Một - Việt Nguyên

542

596

5

1.107

543

34

88

62

(6)

2.979

692

255

850

474

34

Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai

Công ty TNHH Bê tông Đúc Sẵn VINA - PSMC
Công ty cổ phần Thủy điện Đắk R’tih
Công ty cổ phần Xây lắp Chương Dương

7. KẾ HOẠCH NĂM 2020
Tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam trong năm 2020 được dự báo
khá bất ổn do vấn đề khủng hoảng y tế toàn cầu, có thể dẫn đến những thời
kỳ thăng trầm của sự tăng trưởng kinh tế trong năm 2020. Ngành xây dựng có
mối quan hệ mật thiết với sự tăng trưởng kinh tế, do đó, hoạt động sản xuất
kinh doanh của CC1 dự kiến sẽ gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, Tổng công
ty Xây dựng số 1 - CTCP có nguồn lực nội tại dồi dào, được đúc kết từ truyền
thống và giá trị tinh hoa hiện tại, sẽ tạo sự đoàn kết chung tay để vượt qua
những thách thức để đáp ứng yêu cầu của cổ đông và bảo đảm đời sống cho
người lao động. Với mục tiêu cụ thể ấy, CC1 đặt kế hoạch năm 2020 lợi nhuận
trước thuế năm 2020 là 55 tỷ đồng, tổng doanh thu 5.100 tỷ đồng và tỷ lệ
chia cổ tức là 4%

Chỉ tiêu chính

Tỷ đồng

Tổng doanh thu

5.100

Lợi nhuận sau thuế

55

Tỷ lệ chia cổ tức

4%

Dự báo tăng trưởng của ngành xây dựng 2020-2028
1.200.000
1.000.000

7,3%
7,2%

7,2%

7,2%

7,1%

800.000

7,0%
6,9%

6,9%

600.000

6,8%

6,8%

6,8%

6,8%

6,8%

400.000

6,7%

6,7%

6,7%
6,6%

200.000

6,5%

-

6,4%
2020

2021

2022

2023

Giá trị ngành xây dựng, tỷ VND

Nguồn: BMI, Tổng cục thống kê và CC1 Research

2024

2025

2026

2027

Tốc độ tăng trưởng,%

2028

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NỘI DUNG BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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.
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.

Nhận thức được tầm quan

đảm bảo chất lượng, môi

sản xuất kinh doanh của CC1.

trọng của các công tác quản lý

trường, an toàn sức khoẻ

Thường xuyên nâng cấp,

về chất lượng, môi trường, an

nghề nghiệp và trách nhiệm

đổi mới trang thiết bị, công

toàn, sức khoẻ nghề nghiệp

xã hội của doanh nghiệp trong

nghệ,

và trách nhiệm xã hội của

các hoạt động sản xuất kinh

chuyên môn, năng lực quản

doanh nghiệp đối với cộng

doanh của CC1.

lý, cải tiến liên tục các điều

nâng

cao

trình

độ

đồng, Tổng Công ty Xây dựng

Xác định các rủi ro về môi

kiện làm việc nhằm thoả mãn

Số 1 đã phê duyệt Chính sách

trường, an toàn, sức khỏe

các yêu cầu của khách hàng

Chất lượng – Môi trường – Xã

nghề nghiệp và sức khỏe cộng

bằng những sản phẩm có chất

hội phù hợp theo các tiêu

đồng nhằm giảm thiểu các tai

lượng cao, an toàn và dịch vụ

chuẩn

(Hệ

nạn lao động và bệnh tật nghề

tốt nhất với giá cả hợp lý nhất.

thống quản lý chất lượng),

nghiệp; thiệt hại về tính mạng

Công tác quản lý chất

ISO 14001:2004 (Hệ thống

và tài sản; ngăn ngừa tác

lượng, môi trường, an toàn,

quản lý môi trường) và OHSAS

động tiêu cực đối với môi

sức khoẻ nghề nghiệp và trách

18001:2007 (Hệ thống quản lý

trường và người dân bị ảnh

nhiệm

an toàn và sức khỏe nghề

hưởng trong tất cả các hoạt

nghiệp đối với cộng đồng

nghiệp) thông qua việc cam

động sản xuất kinh doanh của

được coi trọng như bất kỳ

kết:

CC1.

hoạt

ISO

9001:2008

xã

động

hội

sản

của

xuất

doanh

kinh

Tuân thủ đầy đủ các quy

Áp dụng đồng bộ, đầy đủ

doanh trọng yếu nào khác của

định của pháp luật Việt Nam,

các hệ thống quản lý về chất

doanh nghiệp và là trách

các Chuẩn mực Thực thi về

lượng, môi trường, an toàn

nhiệm của mỗi thành viên

Môi trường và Xã hội của Tổ

sức khoẻ nghề nghiệp và các

trong CC1.

chức Tài chính Quốc tế (IFC)

hệ thống quản lý tiên tiến

Chính sách này được phổ

thuộc Nhóm Ngân hàng Thế

khác. Thường xuyên thực hiện

biến rộng rãi và áp dụng cho

giới (WBG), Chính sách Bảo

soát xét, cải tiến liên tục các

tất cả cán bộ, nhân viên đang

trợ Xã hội của Ngân hàng Phát

hệ thống quản lý nhằm không

làm việc tại CC1 và các đối tác

triển Châu Á (ADB) và các yêu

ngừng nâng cao thương hiệu

của doanh nghiệp.

cầu khác có liên quan nhằm

“CC1” và hiệu quả hoạt động

BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHẤT LƯỢNG
 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 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 trình đạt tiêu chuẩn quốc tế.

AN TOÀN, SỨC KHỎE
 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 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 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.

BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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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