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BÁO CÁO 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 

  Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông 
Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động 

của Hội đồng quản trị năm 2010; Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp 
định hướng kế hoạch hoạt động SXKD từ năm 2011 đến năm 2015 của 
Công ty nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vị cổ đông với nội dung 
sau: 

PHẦN I 
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010: 

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2010: 
Trên cơ sở định hướng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã được 

thông qua, mặc dù tình hình lạm phát trong nước còn gia tăng do tác động 
suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến kinh tế vĩ mô không có lợi cho 
nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty 
song Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thực hiện, bám sát kế hoạch đưa 
ra những định hướng, giải pháp chỉ đạo Ban điều hành cùng toàn thể 
CBCNV Công ty đoàn kết cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn để vượt qua 
mọi thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bởi vậy trong 
năm qua Công ty đã đạt được kết quả nhất định, kết quả đó được thể hiện 
bằng  những chỉ tiêu chủ yếu sau: 
  - Tổng giá trị SXKD         :  89,619         tỷ đồng; bằng   86,7 %   KH năm 
  - Tổng Doanh thu             :   84,346        tỷ đồng; bằng    93,1  %  KH năm 
  - Tổng nộp ngân sách NN:     3,803        tỷ đồng; bằng    79,9  %  KH năm 
  - Lợi nhuận thực hiện       :    2,302        tỷ đồng; bằng    113,8 %  KH năm 
  - Cổ tức dự kiến                :    13%                        bằng    100   %   KH năm 
  - Thu nhập BQ      :    3,400        triệu đồng/ người/ tháng 
       Với kết quả trên thực sự chưa đáp ứng được các chỉ tiêu như Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010, song trong điều kiện cạnh tranh cao 
của thị trường xây lắp, đồng thời giá cả thị trường thường xuyên biến động 
tăng nên ảnh hưởng lớn đến việc thanh quyết toán công trình cũng như việc 
thu hồi vốn, do vậy tiền vốn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản 
xuất kinh doanh, song các thành viên trong HĐQT đã thể hiện được sự 



quyết tâm thống nhất, thường xuyên đưa ra những chủ trương giải pháp để 
hoàn thành trách nhiệm với khả năng cao nhất; 

2- Về công tác tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý: 
      - HĐQT luôn chú trọng việc chỉ đạo sắp xếp nhân sự từ các phòng ban 
đến các Đội sản xuất để phù hợp với điều kiện SXKD của công ty theo từng 
thời kỳ, xây dựng bộ máy phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty  
và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển; 
     - Công tác bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình và đáp ứng nhu cầu quản 
lý điều hành của Công ty; 
3- Ban hành các văn bản về công tác quản lý: 
   -Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều văn bản, Nghị quyết 
phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty; 
   - Duy trì các cuộc họp định kỳ theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư; 
Trao đổi hỗ trợ Ban điều hành trực tiếp kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả 
hoạt động SXKD từng tháng, quý, nêu rõ các mặt tồn tại, kịp thời đa ra các 
giải pháp để chấn chỉnh phương thức quản lý điều hành. Luôn bám sát tình 
hình thực tế SXKD của đơn vị để đề ra Nghị quyết, văn bản sát thực.  
   - Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được thảo luận, bàn bạc, nhất 
trí cao; Các văn bản được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung 
dân chủ, phù hợp với quy định của Pháp luật; Từng bước đổi mới hoạt động 
quản lý theo hướng nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, 
chuẩn hoá các quy trình, quy chế trong các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty; 
   - HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về việc thực hiện 
các văn bản của HĐQT, đa số các văn bản của HĐQT đều được Ban điều 
hành thực hiện nghiêm túc. 
4- Thực hiện đầu tư vốn và quản lý vốn: 
   - Trong xu thế hội nhập, quy mô vốn và năng lực tài chính được đặt lên 
hàng đầu, vì vậy Hội đồng quản trị đã nỗ lực tận dụng mọi cơ hội nhằm tăng 
năng lực tài chính của Công ty. Để thực hiện mục tiêu này, HĐQT đã chỉ  
đạo ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể  như thu hồi công nợ; Huy 
động thêm nguồn vốn cho hoạt động SXKD, bằng các hình thức như vay từ 
Ngân hàng, thông qua các mối quan hệ tốt với các Ngân hàng để vay với 
mức lãi xuất hợp lý, vòng quay vốn nhanh để đáp ứng kịp thời cho hoạt 



động SXKD, đồng thời tranh thủ vốn sử dụng nhàn rỗi của các đối tác với 
chi phí hợp lý; 
   - Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư tài chính với giá trị là 0,350 tỷ đồng;  
   - HĐQT thực hiện việc quản lý và quản trị vốn công khai, dân chủ và minh 
bạch. Tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy chế báo cáo theo quy định 
của Tổng công ty. Các báo cáo kiểm toán đều được kiểm toán bởi Công ty 
kiểm toán độc lập do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. 
5- Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010: 
   - Năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại 
hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó, có được kết quả này trước hết là sự 
đồng tâm hợp lực phấn đấu của tập thể Ban điều hành và toàn thể người lao 
động trong Công ty. 
   - Hội đồng quản trị Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp 
quý báu của các cổ đông, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty. 
   - Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban điều 
hành, toàn thể người lao động trong Công ty, các cổ đông; Ban lãnh đạo 
Tổng công ty về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã giành cho Công ty với 
mong muốn Công ty từng bước phát triển bền vững. 
   - Tuy nhiên hoạt động của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế 
cộng thêm những tác động khách quan của xã hội nên có những chỉ tiêu 
HĐQT tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, 
đó là đầu tư về lĩnh vực cơ khí. 

PHẦN II 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 

       Cùng với sự phát triển của cả nước, thị trường xây lắp ngày càng phát 
triển, với những công trình xây dựng, dự án lớn Công ty đã trúng thầu đã và 
đang chuẩn bị thi công trong năm 2011 như Công trình gói thầu số 3 xã Kiêu 
Kỵ Gia Lâm; Công trình gói thầu số 4; XD trạm bơm tăng áp và lắp đặt hệ 
thống đường ống kỹ thuật; Dự án XD trạm cấp nước số 3 và hệ thống đường 
ống truyền dẫn tiếp nhận nước Sông đà; Công trình gói thầu số 5; XD tuyến 
ống truyền dẫn DN 500 lấy nước sông đà từ tuyến DN 1500 trên đường 
Láng Hoà Lạc về trạm tăng áp; Dự án trạm cấp nước số 3; Công trình thi 
công gói thầu HĐ 36 hệ thống cấp nước liên xã Thanh lang- Liêm Mạc- Hải 
Dương; Công trình thoát nước Quy Nhơn- QN1.5A…vv và nhiều dự án, 
công trình, dự kiến đấu thầu năm 2011 và các năm tiếp theo, mở rộng thị 
trường, thực hiện các dự án cấp nước có quy mô lớn đáp ứng nhu cầu phát 
triển của Công ty cũng như của Tổng Công ty. Năm 2011 về công việc hứa 
hẹn ổn định từng bước vượt qua khó khăn tiến tới phát triển bền vững là có 



cơ sở. Tuy nhiên với những diễn biến bất thường của thị trường trong thời 
gian gần đây nhất là chỉ số giá cả liên tục tăng, chưa lường trước chính sách 
vĩ mô của Nhà nước nên cần phải hết sức thận trọng, tỉnh táo trong việc đánh 
giá tình hình, năng lực thực sự của Công ty và các đối thủ cạnh tranh để có 
những quyết sách phù hợp. Do vậy phương hướng chung của Hội đồng quản 
trị là: Tập trung xây dựng Công ty theo hướng ổn định, bền vững và phát 
triển toàn diện. Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, chú trọng đào tạo và 
bổ nhiệm cán bộ trẻ. Tập trung hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, 
từng bước nâng cao giá trị SXKD, phát huy thương hiệu của xây lắp chuyên 
ngành. Bởi vậy kế hoạch SXKD từ năm 2011 đến năm 2015 dự kiến như 
sau: 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011-2015 
    
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 
KH  
năm 
2011 

KH 
 năm  
2012 

KH  
năm 
2013 

KH  
năm 
2014 

KH  
năm 
2015 

I Giá trị SXKD 
 

Trđ 160.191,5 200.239,4 250.299,3 312.874,1 391.092,6 

II Tổng doanh thu 
 

Trđ 150.174,0 182.000,0 222.040,0 270.000,0 330.000,0 

III Tổng nộp NSNN 
 

Trđ 6.634,1 7.960,9 9.553,1 11.463,8 13.756,5 

IV Lợi nhuận thực 
hiện 

Trđ 4.072,9 4.887,5 5.865,0 7.038,1 8.445,7 

V Tỷ lệ chia cổ tức 
 

% 14% 16% 17% 19% 20% 

VI Thu nhập BQ 
 

1000đ 4.200,0 4.875,0 5.850,0 6.750,0 7.500,0 

 

MỘT SỐ  GIẢI PHÁP CƠ BẢN: 

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị cùng với Ban 
điều hành xác định rõ trách nhiệm trước cổ đông ngoài việc bảo toàn vốn 
còn tìm mọi biện pháp để đảm bảo Công ty ngày càng tăng trưởng, phát huy 
những kinh nghiệm quản lý của những năm qua nhất là rút ra bài học của 
năm 2010. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình 
chi tiết, trong đó tập trung vào các giải pháp sau: 
   - Hội đồng quản trị tăng cường năng lực quản lý, hỗ trợ giám sát thực hiện 
nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành để đạt được mức độ đảm bảo an toàn và 
hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông; 
   - Không ngừng nâng cao hiệu lực, và hiệu quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ 



của Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ 
cán bộ quản lý điều hành; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ; 
   - Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết, bám sát hơn 
trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và hợp lý hoá giá thành sản 
phẩm. Tìm mọi biên pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động 
thông qua việc quản lý kỷ luật lao động, khoa học công nghệ, đầu tư nâng 
cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho CBCNV. 
   - Hội đồng quản trị cần chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất; thường 
xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị; 
   - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành theo đúng quy 
định trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót trong hoạt động 
SXKD nhất là hoạt động tài chính; 
   - Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều 
hành và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố 
trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động 
và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ 
thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong Công ty thông qua việc tổ chức thực 
hiện tốt quy chế dân chủ. 
   - Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, tranh thủ 
sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty; 
   - Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động với các đơn vị thành viên 
trên địa bàn; 

Chúng tôi tâm niệm rằng: Trách nhiệm tối cao của HĐQT trong một 
Công ty cổ phần là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông. Quyền lợi của cổ 
đông và sự phát triển của Công ty là mục tiêu số 1 phải thực hiện và HĐQT 
phải nhất quán mục tiêu này trong hoạt động của mình. 

Cuối cùng thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần viwaseen.2 
kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, 
chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. 
 

       TM. HĐQT CÔNG TY 
    CHỦ TỊCH 
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