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I. Thông tin khái quát
 Tên giao dịch:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng
9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18 tháng 09 năm 2014 do Sở Kế hoạch đầu
tư Tp Hồ Chí Minh cấp với MSDN : 0300421520.
 Vốn điều lệ: 61.169.920.000 đ
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 61.169.920.000 đ
 Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.
 Số điện thoại: 08-38323036
 Số fax: 08-38351102
 Website: ct3.com.vn
 Mã cổ phiếu (nếu có): CT3
II. Quá trình hình thành và phát triển:
 Thành lập :
Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 là đơn v ị thành viên của Tổng công ty đường sắt
Việt nam. Tiền thân là Công ty công trình đường sắt 3 được thành lập theo Quyết định số
1125 TC/QĐ ngày 10 tháng 8 năm 1977 của bộ Giao thông vận tải. Và Quyết định thành
lập DNNN số 1024/QĐ/TCCB-LĐ ngày 27 tháng 5 năm 1993 của Bộ Giao thông vận tải
 Chuyển đổi sở hữu :
Thöïc hieän nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù ba Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng khoùa IX vaø
chöông trình haønh ñoäng cuûa Chính phuû veà tieáp tuïc saép xeáp, ñoåi môùi, phaùt trieån vaø naâng
cao hiệu qủa doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ -CP ngày 19 tháng 6

năm 2002 của C hính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ
Giao thông vận tải quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt
3, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần (quyết
định 4036/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003). Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng
công trình 3 chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới Công ty cổ phần từ ngày
23 tháng 9 năm 2004 với Vốn điều lệ đăng ký lần đầu ( Theo giấy phép ĐKKD lần đầu so
Sở KH-ĐT Tp HCM cấp ngày 23/9/2004) là : 13.439.600.000 đ )
 Đăng ký giao dich cổ phiếu :
Thực hiện theo Công văn số 1044/UBCK – QLPH ngày 4/6/2009 của Ủy ban chứng khoán
Nhà nước về lộ trình đang ký, lưu ký cho các công ty đ ại chúng chưa niêm yết . Công ty cổ
phần đầu tư và xây dựng công trình 3 đã th ực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị
trường UPCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và được Sở Giao dịch chứng khoán
Hà Nội chấp thuận với số lượng chứng khoán đăng lý giao dịch lần đầu là : 2.181.209 cổ
phiếu ngày 20 tháng 11 năm 2009. Các lần đăng ký giao dịch bổ sung :
Ngày 30 tháng 8 năm 2010 đăng ký GD b ổ sung : 654.362 cổ phiếu .
Ngày 20 tháng 9 năm 2010 đăng ký GD bổ sung : 1.064.429 cổ phiếu
Ngày 01 tháng 4 năm 2011 đăng ký GD b ổ sung : 404.000 cổ phiếu
Ngày 20 tháng 10 năm 2011 đăng ký GD bổ sung : 1.075.998 cổ phiếu
Ngày 21 tháng 10 năm 2011 đăng ký GD bổ sung : 181.000 cổ phiếu.
Ngày 17 tháng 10 năm 2014 đăng ký giao dịch bổ sung : 555.994 cổ phiếu.
Nâng tổng số cổ phiếu của Công ty giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là :
6.116.992 cổ phiếu tương ứng với giá trị là 61.169.920.000 đồng.
 Các sự kiện khác :
Thành lập năm 1977 qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển Công ty CP ĐT & XD
công trình 3 đã k ế thừa những thành tích đã đ ạt được trong sản xuất kinh doanh , xây dựng
Công ty phát triển bền vững. Với những thành tích đạt được trong những năm qua Công ty
đã đư ợc Chính phủ tặng bằng khen “ Công ty có thành tích trong SCKD góp phần và sự
nghiệp XD XHCN và bảo vệ tổ quốc”, Bộ trưởng Bộ GTVT tặng bằng khen Công ty đã có
thành tích xuất sắc trong công tác BHLĐ năm 2002-2003, Tổng công ty đường sắt Việt nam
tặng danh hiêu : “ Đơn vị phát triển khoa học công nghệ khá nhất” năm 2002, “ có thành
tích trong phong trào lao động sáng tạo và đổi mới phát triển công nghệ ngành Đường sắt
2

năm 1995-2003”; “ Đơn vị tiên tiến ; “ Đơn vị văn hóa” năm 2003; “Đơn vị dẫn đầu thi
đua” năm 2002, 2008, 2010, 2012,2013 Cờ của Tổng công ty ĐSVN khen tặng Công ty.
III.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

1. Ngành nghề kinh doanh :
Các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu
trong 02 năm gần nhất :
 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có kiên quan ( MN : 7110 – chính ) :
- Chi tiết : Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, đư ờng dây dưới
35KV.. Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng; . - Khảo sát, lập dự án đầu tư, giám
sát thi công công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp không do Công ty thi công; Thiết
kế: Tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, nội
ngoại thất công trình, công trình giao thông (cầu, đường bộ); Tư vấn thiết kế; Thiết kế xây
dựng công trình công trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị; Kiểm định chất lượng công trình xây
dựng.
 Xây dựng công trình đường sắt , đường bộ ( MN : 4210 )
 Sản xuất các cấu kiện kim loại ( MN : 2511 )
- Chi tiết : Sản xuất cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí .
2. Địa bàn kinh doanh:
Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm
gần nhất .
-

Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 có trụ sở chính tại : 136/1 Trần Phú ; phường 4;
quận 5; Tp Hồ Chí Minh.

-

Công ty thi công các công trình cầu đường kiến trúc, đường sắt, đường bộ trên phạm vi
cả nước.

IV.Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
1. Mô hình quản trị.
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2. Cơ cấu bộ máy quản lý.
+ Đại hội đồng cổ đông : Gồm tất cả các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có quyền
biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công
ty.
+ Hội đồng quản trị: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 07 thành viên; Chủ tịch và 06
thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty là người đại
diện hợp pháp cho Công ty trước pháp luật. Các thành viên HĐQT thực thi nhiệm vụ theo
sự phân công của Chủ tịch HĐQT: Trong đó 05 thành viên đảm nhận các chức vụ quản lý,
điều hành của Công ty và 02 thành viên không tham gia quản lý điều hành của Công ty.
+ Ban Kiểm soát: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 03 thành viên: Trưởng ban và 02
Ủy viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát một cách
độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành
Công ty. Báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính
của Công ty.
+ Tổng Giám đốc Công ty : Do HĐQT bổ nhiệm. Có quyền quyết định cao nhất về quản
lý và điều hành công việc hàng ngày của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
3. Các công ty con :
 Công ty cổ phần công trình Thành Phát :
Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát (“Công ty”) đư ợc thành lập theo giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 0309477944 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2009; đăng ký
thay đổi lần thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp.
+ Địa chỉ: Số 2A Đường quốc lộ 13 – Khu phố 2 – Phường Hiệp Bình Chánh – Quận Thủ
Đức –Thành phố Hồ Chí Minh
+ Ngành, nghề kinh doanh : Xây dựng nhà các loại. Hoàn thiện công trình xây dựng. Xây
dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Lắp đặt hệ thống điện.
Xây dựng công trình đường sắt. Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng đường dây dưới
35KV. Xây dựng công trình thủy lợi. Hoàn thiện công trình xây dựng. Bán buôn ô tô và xe
có động cơ.. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động
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tại trụ sở). Sửa chữa máy móc, thiết bị (không hoạt động tại trụ sở). Lắp đặt máy móc và
thiết bị công nghiệp. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ (trừ gia công cơ khí). Lắp
đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng. Thí nghiệm và kiểm
nghiệm vật liệu xây dựng. Vận tải hàng hóa bằng ô tô. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Gia công cơ
khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn
uống (không hoạt động tại trụ sở). Khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn máy
móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. Bán buôn phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. Bán buôn sắt, thép.
+ Vốn điều lệ đăng ký : 11.766.000.000 đồng .
Vốn điều lệ thực góp : 11.766.000.000 đồng
+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 tại Công ty con là : 55,0 %
 Công ty cổ phần Xây dựng công trình Trường Lộc:
Công ty Cổ phần Công trình Trường Lộc (“Công ty”) được thành lập theo giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 0306560048 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2009; đăng ký
thay đổi lần thứ tư ngày 07 tháng 3 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp.
+ Địa chỉ: Số 25 Đường 270 A – Khu nhà ở Nam Hòa – Khu phố 4 – Phường Phước Long
A – Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh
+ Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông; nhà các loại, công trình công
nghiệp; công trình thủy lợi; đường dây dưới 35KV, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
khác. Xây dựng công trình công ích. Hoàn thiện công trình xây dựng. Phá dỡ và chuẩn bị
mặt bằng. Sản xuất cấu kiện bê tông; các sản phẩm từ xi măng, thạch cao (không hoạt động
tại trụ sở). Sửa chữa máy móc, thiết bị (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện
tại trụ sở). Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có
động cơ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Lắp đặt hệ thống
cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Vận tải hàng hóa bằng ô tô. Bán buôn vật
liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Sản xuất
các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim
loại (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng
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xây dựng. Cho thuê máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng xây dựng; ngành công
nghiệp. Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. Bán buôn sắt,
thép.
+ Vốn điều lệ đăng ký : 9.999.900.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp : 9.999.900.000 đồng
+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty con: 53,10 %
 Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng công trình :
+ Cty TNHH MTV cơ khí và xây dựng là công ty TNHH được thành lập theo giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thu ế số 3400858341 ngày 02 tháng 4 năm 2010 do Sở
KH và ĐT tỉnh Bình Thuận cấp.
+ Địa chỉ : Lô C7-I, đường D1, KCN Hàm Kiệm I – Bình Thuận.
+ Lĩnh vực kinh doanh chính : Gia công cơ khí.
+ Vốn điều lệ đăng ký : 15.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp : 15.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty con: 100 %
 Công ty cổ phần Xây dựng công trình Nam Tiến:
Công ty Cổ phần Công trình Nam Tiến (“Công ty”) được thành lập theo giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 0309949555 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 04 năm 2010; đăng ký
thay đổi lần thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp.
+ Địa chỉ: Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Gia công cơ khí,
xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất sắt, thép, gang; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ
xi măng và thạch cao; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Sản xuất sản phẩm
khác bằng kim loại; Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn; Sữa chữa máy móc, thiết bị;
Xây dựng nhà các loại; Xấy dựng công trình công ích; Phá dỡ; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp
đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sư ởi và điều hòa không khí; Bán buôn ô tô và xe có đ ộng
cơ khác; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác;
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Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Vận tải hành khách đường sắt; Vận
tải hàng hóa đường sắt; Vận tải hành khách đường bộ khác; Vận tải hàng hóa bằng đường
bộ; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bán buôn đồ uống.
+ Vốn điều lệ đăng ký : 4.500.000.000 đồng.
Vốn điều lệ thực góp tại 31/12/2014 : 3.925.380.000 đồng .
+ Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty con: 63.39 %
V. Định hướng phát triển :
1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
Mục tiêu chung của công ty :
Phát triển Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trở thành doanh nghiệp mạnh trong
nước và trong khu vực, kinh doanh đa ngành , trong đó ngành xây dựng giao thông giữ vai
trò chủ lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường sắt và yêu cầu phát triển của đất
nước .
Đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững , không ngừng nâng cáo uy tín, chất lượng
sản phẩm và thương hiệu của Công ty , baỏ toàn và phát triển vốn của cổ đông hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua .
Mục tiêu cụ thể năm 2015 :
Tổng giá trị sản lượng :

458 tỷ đồng.

Doanh thu : 410 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng
Thu nhập bình quân tăng 7% so với năm 2014
Kế hoạch cổ tức năm 2015 : 12%
2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành xây lắp, quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp
mà đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành đường sắt diễn ra mạnh mẽ. Các công trình
công ty thi công sử dụng vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, kế hoạch vốn thấp, công
tác phê duyệt hồ sơ cần qua nhiều bước, dẫn đến việc thu hồi vốn còn chậm ở nhiều dự án,
sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt.
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Trước những khó khăn đó, ban lãnh đ ạo Công ty đã xác đ ịnh cần tập trung vào các giải
pháp:
Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; tuyển dụng, đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực;
Kiện toàn và củng cố tổ chức các phòng, chuyên môn hóa về nghiệp vụ, các xí nghiệp đủ
năng lực thi công các công trình xây dựng cầu, đường kỹ thuật cao, điều kiện thi công khó
khăn. Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo và người lao động các phòng, các đơn vị thành
viên, xây dựng quy hoạch và đánh giá cán bộ, luân chuyển và điều động cán bộ thuộc diện
công ty quản lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành sản xuất
kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý vốn của Công ty đầu tư tại các đơn
vị thành viên.
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới; đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị giúp cải
thiện điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của người lao động, nhằm nâng cao
toàn diện năng lực của doanh nghiệp để có thể tham gia những gói thầu lớn hơn. Công ty
Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 lựa chọn chiến lược phấn đấu là đơn vị xây dựng
cơ bản đứng hàng đầu trong ngành đường sắt, khai thác sâu hơn và đa dạng hơn thị trường
xây dựng; mở rộng và phát triển các ngành nghề hiện có.
Chú trọng công tác an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn cháy nổ,
tổ chức mạng lưới an toàn viên. Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm của Đường
sắt Việt Nam về công tác an toàn chạy tàu trong điều kiện vừa thi công vừa có tàu chạy,
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động, an toàn chạy tàu, chấp hành quy
trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, không để xảy ra tai nạn nặng và nghiêm trọng do chủ
quan gây ra.
Thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định pháp luật hiện hành công tác kế toán và
thuế, hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố thông tin theo quy
định. Kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp theo
quy định.
Đảm bảo thu nhập và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành cho người lao
động. Tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với cán bộ, công nhân viên và người
lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn, ở của cán bộ công nhân viên và người
lao động làm việc tại các công trình có điều kiện thi công khó khăn phức tạp.
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Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện – đây là yếu tố quan
trọng đối với việc giữ chân người lao động và tạo niềm tin để người lao động gắn bó lâu dài
với Công ty trong tình hình trư ớc mắt cũng như lâu dài.
3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty :
Tích cực tham gia hưởng ứng, phát động các phong trào vì mục tiêu làm cho môi trường
làm việc, môi trường sống ngày càng trong lành, đảm bảo sự phát triển bền vững.
Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động cả về vật chất lẫn tinh
thần, đảm bảo sự bình đ ẳng về giới, thi công các công trình tuyệt đối an toàn, quyền lợi
người lao động luôn được đảm bảo.
Ủng hộ, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do trung ương đoàn, các đoàn cơ sở cũng
như các tổ chức từ thiện khác nhằm hướng tới mục tiêu an sinh, bình đẳng trong xã hội.
IV. Các rủi ro.
1. Rủi ro do các yếu tố chủ quan.
Công tác đấu thầu cần tập trung nguồn vật lực cũng như nhân l ực. Việc tìm hiểu thông
tin, đánh giá về khả năng đáp ứng của công ty đối với mỗi gói thầu trong quá trình dự thầu
cũng như tri ển khai thi công nếu không sát thực tế sẽ khó có khả năng trúng thầu hoặc trúng
thầu thì việc triển khai thi công sẽ gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến thua lỗ.
Quá trình thi công các công trình xây lắp luôn cần tập trung một lượng lớn nguồn lực
của công ty. Đặc thù của việc thi công các công trình là trải dài trên cả nước, công tác quản
lý khó khăn đòi hỏi năng lực của các bộ phận, cán bộ quản lý phải ngày một nâng cao.
Công tác huy động, vay vốn cho các công trình cần nhiều thủ tục, thời gian, lượng vốn cần
cho các công trình nhiều, việc thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn dẫn đến phải trả lãi suất lớn
gây không ít rủi do về mặt tài chính cho nhà thầu.
Các công trình thi công luôn ẩn chứa những hiểm họa về tai nạn từ sự chủ quan của con
người. Vì vậy công tác an toàn lao động, an toàn chạy tàu, phòng chống cháy nổ phải luôn
được đề cao.
Từ thực tế trên đòi h ỏi các nhà thầu phải không ngừng nâng cao trình đ ộ về mọi mặt
như: tổ chức quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đầu
tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị, có như vậy mới đảm bảo thắng thầu, đảm bảo hiệu
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quả đồng vốn của mình bỏ ra là có lãi, mặt khác nâng cao được trình độ thi công công trình,
nâng cao uy tín được trên thị trường.
2. Rủi ro do các yếu tố khách quan tác động từ bên ngoài.
Rủi ro do các yếu tố ngẫu nhiên như môi trường, khí hậu: Do đặc điểm của ngành xây
dựng chủ yếu là sản xuất ngoài trời trong thời gian dài nên các yếu tố thời tiết, khí hậu có
ảnh hưởng rất lớn đến thời gian thực hiện các gói thầu, chất lượng và chi phí của gói thầu.
Rủi ro do những biến động bất ngờ của thị trường: Xây dựng là một trong những ngành
kinh tế quan trọng và chiếm một lượng vốn đầu tư rất lớn của nền kinh tế quốc dân. Những
biến động dù lớn hay nhỏ và bất ngờ của thị trường, từ các chế độ chính sách trong và ngoài
nước đều ảnh hưởng đến các dự án xây dựng, các biến động như: tỷ giá, lãi suất, chính sách
tiền tệ hoặc giá hàng hóa, vật tư đầu vào…. Các biến động này đem theo các rủi ro về mặt
tài chính đối với các gói thầu, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các gói thầu,
thương hiệu và hình ảnh của nhà thầu.
Rủi ro đến từ các đối thủ cạnh tranh trong công tác đấu thầu: Trong công tác đấu thầu
ngoài những nhà thầu cạnh tranh lành mạnh, vì mục tiêu cho ra những sản phẩm chất lượng
cao với chi phí thấp nhất còn có những đối thủ cạnh tranh thiếu lành mạnh, dùng thủ đoạn,
thôn tính nhằm mục đích trục lợi bất chính, gây tổn hại cho nhà nước, đem lại hình ảnh xấu
cho các nhà thầu xây lắp nói chung.
3. Rủi ro do các nguyên nhân kỹ thuật: liên quan đến việc đầu tư, trang bị máy móc,
thiết bị phục vụ cho quá trình thi công xây dựng và việc sử dụng các máy móc thiết bị
đó.
Việc tập trung vào việc đầu tư trang thiết bị và các công nghệ tiên tiến vào công tác thi
công nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, rút ngắn tiến độ và nâng
cao chất lượng thi công công trình là cần thiết. Tuy nhiên, cần quan tâm đến các rủi ro trong
đầu tư mua sắm máy móc thiết bị:
+ Khả năng thu hồi vốn đầu tư chậm do công việc không liên tục.
+ Rủi ro do hao mòn vô hình: do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật gây ra
+ Rủi ro do đầu tư mua sắm thiết bị không đồng bộ dẫn đến việc làm chậm quá trình đưa
máy móc thiết bị vào sử dụng, gây ứ đọng vốn đầu tư và kéo theo các ảnh hưởng lớn khác
đến dự án.
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+ Rủi ro do thiếu thông tin, kinh nghiệm trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị nên
phải sử dụng công nghệ lạc hậu.
+ Rủi ro trong việc sử dụng máy móc thiết bị:
- Không có sự phù hợp giữa trình độ của người sử dụng và máy móc công nghệ mới:
máy móc thiết bị hiện đại trong khi người công nhân chưa được đào tạo, chưa biết cách thao
tác hoặc chưa thành thạo, ý thức kỷ luật của một bộ phận người lao động khi sử dụng thiết
bị thấp dẫn tới máy móc nhanh hỏng cũng như dễ dẫn tới các rủi do liên quan đến an toàn
lao động, an toàn hành xa, an toàn chạy tàu; các điều kiện bảo trì chưa đảm bảo, kết hợp với
điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam làm cho thời gian sử dụng máy móc ngắn.
- Khả năng thực tế của máy móc thiết bị và người sử dụng: công suất hoạt động của máy
móc thiết bị mới nhiều khi chưa thể xác định chính xác ngay từ đầu; năng suất lao động của
người công nhân hay kỹ thuật viên điều khiển các máy móc thiết bị mới đó chưa đạt yêu
cầu trong thời gian đầu sử dụng.

PHẦN II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :
Các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận đạt đ ược trong năm 2014 như sau

STT

Chæ tieâu

ÑVT

Theo BCTC

Theo BCTC hôïp

rieâng

nhaát

1 Toång doanh thu

Trieäu ñoàng

414,640

489,368

2 Toång LN tröôùc thueá

Trieäu ñoàng

12,948

11,288

3 Lôïi nhuaän sau thueá

Trieäu ñoàng

10,381

8,388

4 Coå töùc 2014 ( Döï kieán )

%
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2 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 so với kết quả hoạt
động SXKD năm 2013 và so với kế hoạch năm 2014

12

STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

Thực hiện
2013

Kế hoạch 2014

Thực hiện
2014

% tăng,
giảm

% hoàn
thành KH

1 Tổng sản lượng

triệu đồng

555,200

403,000

403,321

73%

100%

2 Tổng doanh thu

nt

474,210

403,000

414,640

87%

103%

3 Tổng chi phí

nt

455,765

390,000

401,692

88%

103%

4 Lợi nhuận trước thuê nt

18,445

13,000

12,948

70%

100%

5 Thuế TNDN

nt

4,849

2,860

2,566

53%

90%

6 Cổ tức

%

17

13

13

76%

100%

7 Thu nhập bình quân

đ/ng/th

9,542,000

10,209,940

9,213,000

97%

90%

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu :


Thực hiện năm 2014 : các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo riêng



Kế hoạch năm 2014 : theo Kế hoạch điều chỉnh lần 1 (Nghị quyết Cổ đông Cty CP ĐT
& XD công trình 3 – thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 9 tháng 1
năm 2015)



Cổ tức thực hiện năm 2014 ( dự kiến trình ĐHĐ CĐ 2015)



Số liệu hợp nhất 2014 : Công ty cổ phần Nam Tiến hợp nhất trong năm 2014

II. Tổ chức và nhân sự
1. Danh sách Ban điều hành:
1.1 Danh sách :
Ông Phạm Văn Thúy

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Ông Phạm Ngọc Côi

Thành viên HĐQT- Phó tổng Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Đức Soát

Thành viên HĐQT- Phó tổng Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Kim Chinh

Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty

Ông Lê Văn Nhương

Thành viên HĐQT- Phó tổng GĐ Cty

Ông Nguyễn Quang Vinh

Thành viên HĐQT- Phó tổng GĐ Cty

Oâng Ñaøo Quoác Cöôøng

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Trường Sơn

Phó tổng Giám đốc Công ty

Ông Trần Quốc Đoàn

Phó tổng Giám đốc Công ty

Ông Đặng Quang Thịnh

Phó tổng Giám đốc Công ty

1.2 Lý lịch tóm tắt và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
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Hội đồng quản trị:
1-Ông Phạm Văn Thúy: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Giới tính : Nam - Năm sinh: 14/4/1960.
Nơi sinh: Yên Mỹ – Yên Mô – Ninh Bình. - Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 28/19 Trần Thiện Chánh – Phường 12 – Quận 10 –TP. Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường sắt.
Quá trình công tác:
 Từ tháng 3/1983 đến tháng 9/1999: Công tác tại Công ty công trình 6 – Đông Anh – Hà
Nội.
 Từ tháng 10/1999 đến tháng 8/2004: Giám đốc Công ty công trình đường sắt 3.
 Từ tháng 9/2004 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu
tư và xây dựng công trình 3.
Các tổ chức khác: Bí thư Đảng ủy Công ty.
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2014: 670.072 CP – Tỷ lệ: 10,95 %
2- Ông Phạm Ngọc Côi: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
Giới tính : Nam - Năm sinh: 17/3/1955.
Nơi sinh: Yên Bái - Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú:143A/18 Ung Văn Khiêm – Phường 25 – Quận Bình Thạnh –TP. HCM
Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đường sắt
Quá trình công tác:
 Từ tháng 8/1979 đến tháng 8/2004 : Công tác tại Công ty công trình đường sắt 3.
 Từ tháng 9/2004 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ
phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
Các tổ chức khác: UV BCH Đảng bộ Công ty.
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 172.307 CP – Tỷ lệ: 2,82 %
3- Ông Nguyễn Đức Soát: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
Giới tính : Nam -

Năm sinh: 24/12/1955.
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Nơi sinh: Nghĩa Hòa – Nghĩa Đàn – Nghệ An – Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 512/9 Trường Chinh – Phường 14 – Quận Tân Bình –TP. HCM
Trình đ ộ văn hóa: 10/10 - Trình đ ộ chuyên môn: Kỹ sư Đường sắt
Quá trình công tác:
 Từ tháng 5/1980 đến tháng 8/2004: công tác tại Công ty công trình đư ờng sắt 3
 Từ tháng 9/2004 đến tháng 2/2006 : TV HĐQT kiêm Trưởng phòng KT – CN, Công ty
Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
 Từ tháng 3/2006 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ
phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
Các tổ chức khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 29.276 CP – Tỷ lệ: 0,48 %
4- Bà Nguyễn Kim Chinh: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty
Giới tính : Nữ -

Năm sinh: 6/4/1968.

Nơi sinh: Hải Phòng - Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú:143A/36 Ung Văn Khiêm – Phường 25 – Quận Bình Thạnh –TP. HCM.
Trình đ ộ văn hóa: 10/10 - Trình đ ộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
 Từ tháng 9/1992 đến tháng 8/2004: Công tác tại Công ty công trình đư ờng sắt 3
 Từ tháng 9/2004 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng, Công ty cổ phần ĐT
& XD công trình
Các tổ chức khác:

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty
UV BCH Đảng bộ Công ty

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 116.187 – Tỷ lệ: 1,90 %
5- Ông Đào Quốc Cường: Thành viên HĐQT ñoäc laäp
Giới tính : Nam -

Năm sinh: 12/3/1961.

Nơi sinh: Đống Đa –Hà Nội, Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 96/6/1 Nguyễn Thông – Phường 9 – Quận 3 –TP. HCM
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Trình đ ộ văn hóa: 10/10 - Trình đ ộ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành công trình.
Quá trình công tác:
 Từ tháng 5/1987đến tháng 5/1990: Đội trưởng Xí nghiệp quản lý ĐS Sài Gòn -Mương
Mán.
 Từ tháng 6/1990 đến tháng 5/1996: Phó phòng Kỹ thuật – Kế hoạch, Xí nghiệp quản lý
ĐS Sài Gòn-Mương Mán ( Nay là Công ty QLĐS Sài Gòn).
 Từ tháng 6/1996đến tháng 5/2005:Chuyên viên kỹ thuật – Xí nghiệp Liên hợp vận tải
Đường sắt khu vực 3.
 Từ tháng 6/2005 đến tháng 4/2013: Phó trưởng Phân ban quản lý cơ sở hạ tầng ĐS khu
vực 3.
 Từ tháng 5/2013đến nay: Phó trưởng Phân ban quản lý cơ s ở hạ tầng ĐS khu vực
3.Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/4/2015 : Không
6- Lê Văn Nhương : Thành viên HĐQT
Giới tính: Nam – Năm sinh: 27/5/1966.
Nơi sinh: Xuân Trúc – Ân Thi – Hưng Yên – Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú:143A/89 Ung Văn Khiêm – Phường 25 – Quận Bình Thạnh –TP. HCM.
Trình đ ộ văn hóa: 10/10 - Trình đ ộ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ, cơ khí động lực
Quá trình công tác:
 Từ tháng 11/1985 đến tháng 12/1999 : Công tác tại – Công ty Công trình 6.
 Từ tháng 1/2000 đến tháng 8/2004: Công tác tại - Công ty công trình đư ờng sắt 3
 Từ tháng 9/2004 tháng 9/2009: Thành viện HĐQT công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp
306 – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
 Từ tháng 10/2009 tháng 10/2013: Thành viên HĐQT độc lập – Giám đốc Công ty Cổ
phần công trình Thành Phát.
 Từ tháng 11/2013 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ
phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 – Giám đốc Công ty Cổ phần công trình Thành
Phát,
Các tổ chức khác: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP ĐT & XD CT3
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Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 192.578 CP – Tỷ lệ: 3,15 %
7- Ông Nguyễn Quang Vinh : Thành viên HĐQT
Giới tính : Nam -

Năm sinh: 15/01/1973.

Nơi sinh: Thanh Phong – Thanh Liêm – Hà Nam - Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú:143A/60 Ung Văn Khiêm – Phường 25 – Quận Bình Thạnh –TP. HCM.
Trình đ ộ văn hóa: 12/12 - Trình đ ộ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Quá trình công tác:
 Từ tháng 2/1990 đến tháng 3/2001: Trung Úy, Kỹ sư cầu đường tại Lữ đoàn Công binh
25 – Quân khu 9.
 Từ tháng 4/2001 đến tháng 8/2004: Công tác tại - Cty công trình đường sắt 3
 Từ tháng 9/2004 tháng 12/2008: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Xí nghiệp 305 –
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
 Từ tháng 01/2009 tháng 10/2013: Thành viên HĐQT độc lập – Giám đốc Công ty Cổ
phần xây Dựng công trình Trường Lộc
 Từ tháng 11/2013 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ
phần Đầu tư và xây dựng công trình 3. Giám đốc Công ty Cổ phần xây Dựng công trình
Trường Lộc,
Các tổ chức khác: UV BCH Đảng bộ Công ty CP ĐT & XD công trình 3.
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/4/2015: 349.794 CP – Tỷ lệ: 5,72 %
Ban Tổng Giám đốc:
1- Ông Phạm Văn Thúy: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
2- Ông Phạm Ngọc Côi: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
3- Ông Nguyễn Đức Soát: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
4- Ông Lê Văn Nhương : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
5- Ông Nguyễn Quang Vinh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
6- Ông Đặng Quang Thịnh : Phó Tổng giám đốc Công ty
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Giới tính : Nam -

Năm sinh: 08/02/1978.

Nơi sinh: Quảng Ngãi - Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 43 Trần Minh Quyền – Phuong 10, quận 10 , TP. HCM
Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Quá trình công tác:
 Từ tháng 12/2001 đến tháng 9/2004 : Công tác tại - Công ty công trình đường sắt 3.
 Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2006: Công tác tại - Công ty Cổ phần đầu tư và xây
dựng công trình 3.
 Từ tháng 01/2007 đến tháng 6/2014: Giám đốc XN 301 - Công ty Cổ phần đầu tư và xây
dựng công trình 3.
 Từ tháng 7/2014 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng
công trình 3 kiêm Giám đốc XN 301.
Các tổ chức khác: không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/4/2015 : 6.619 CP – Tỷ lệ: 0,10 %
7- Ông Phạm Trường Sơn: Phó Tổng giám đốc Công ty
Giới tính : Nam -

Năm sinh: 4/8/1962.

Nơi sinh: Yên Đức – Đông Triều – Quảnh Ninh - Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Khu phố 3 – Phường Bửu Long – Biên Hòa – Đồng Nai
Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đường sắt
Quá trình công tác:
 Từ tháng 11/1985 đến tháng 10/2000: Công tác tại, Mỏ than Vàng danh –Uông Bí Quảng Ninh.
 Từ tháng 11/2000 đến tháng 9/2004: Công tác tại - Cty công trình đường sắt 3
 Từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2007: Kỹ sư - Kỹ thuật viên, Công ty cổ phần Đầu tư và
Xây dựng công trình 3.
 Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2008: Phó trưởng phòng Kỹ thuật-Công nghệ, Công ty
cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.
 Từ tháng 01/2009 đến tháng 5/2010: Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế và kiểm
định công trình, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.
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 Từ tháng 6/2010 đến tháng 9/2012: Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế và kiểm định
công trình, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.
 Từ tháng 10/2012 đến nay: Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết
kế và kiểm định công trình, Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3.
Các tổ chức khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 4.485 CP – Tỷ lệ: 0,07 %
8- Ông Trần Quốc Đoàn : Phó Tổng giám đốc Công ty
Giới tính : Nam -

Năm sinh: 6/4/1975

Nơi sinh: Hà Tĩnh - Quốc Tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 143A/68 Ung văn Khiêm – Phường 25 – Q.Bình Thạnh –TP. HCM
Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu hầm
Quá trình công tác:
 Từ tháng 8/1994 đến tháng 6/2004:

Công tác tại –Công ty chế tạo dầm thép và xây

dựng Thăng Long Đông Anh –Hà Nội.
 Từ tháng 7/2004 đến tháng 9/2004: Công tác tại –Công ty Công trình Đư ờng sắt 3.
 Từ tháng 10/2004 đến tháng 4/2013: Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng – Công
ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.
 Từ tháng 5/2013 đến nay: Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng kiêm Phó tổng
Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.
Các tổ chức khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/4/2015: 312.116 CP – Tỷ lệ: 5,1 %
2. Những thay đổi trong ban điều hành:
 Thay đổi giảm : Giảm 02 Phó tổng giám đốc công ty :
-

Ông Vũ Công Hòa ngh ỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/4/2014 (Quyết định
84/QĐ-CT3 ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Tổng giám đốc Công ty và Quyết định
2657/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc BHXH TP.HCM)
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-

Ông Nguyễn Xuân Nguyên nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2014 (Quyết
định 278/QĐ-CT3 ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Tổng giám đốc Công ty và
Quyết định 4110/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc BHXH
TP.HCM)

 Thay đổi tăng : Tăng 01 Phó Tổng giám đốc công ty
-

Ông Đặng Quang Thịnh được bổ nhiệm mới từ ngày 15/7/2014 (Quyết định số
472/QĐ/CT3 –CB ngày 10/7/2014)

3. Tổng số CBCNV tính đến ngày 31/12/201 4 như sau:

-

Tổng số CBCNV Công ty là

: 287 người (trong đó nữ: 20 người)

Trong đó : - HĐLĐ không xác định thời hạn

:

- HĐLĐ xác định thời hạn từ 2-3 năm :
-

287 người
0 người

Tổng số CBCNV Công ty Thành Phát là: 96 người (trong đó nữ: 05 người)
Trong đó:

- HĐLĐ không xác định thời hạn :

78 người

- HĐLĐ xác định thời hạn từ 2-3 năm : 18 người
-

Tổng số CBCNV Công ty Trường Lộc là: 27 người (trong đó nữ: 06 người)
Trong đó:

- HĐLĐ không xác định thời hạn :

4 người

- HĐLĐ xác định thời hạn từ 2-3 năm : 23 người
-

Tổng số CBCNV Công ty Nam Tiến là: 19 người (Trong đó nữ 03 người)
Trong đó:

- HĐLĐ không xác định thời hạn: 13 người
- HĐLĐ xác định thời hạn: 06 người

3.1 Kết cấu theo trình độ:
Công ty cổ phần ĐT và XD công trình 3:
Đại học, cao đẳng:

79 người (trong đó nữ: 08 người)

Sơ cấp, Trung cấp:

12 người (trong đó nữ: 08 người)

Công nhân ngành nghề kỹ thuật: 196 người (trong đó nữ: 04 người)
Công ty Thành Phát (Công ty con)
Đại học, cao đẳng:

23 người (trong đó nữ: 03 người)

Sơ cấp, Trung cấp

09 người (trong đó nữ: 02 người)

Công nhân ngành nghề kỹ thuật: 64 người
Công tyTrường Lộc (Công ty con)
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Đại học, cao đẳng:

18 người (trong đó nữ: 05 người)

Công nhân ngành nghề kỹ thuật: 9 người

Công ty Nam Tiến (Công ty con)
Đại học, cao đẳng:

10 người (trong đó nữ: 01 ngươi)

Sơ cấp, trung cấp:

03 người (trong đó nữ: 02 người)

Công nhân ngành nghề kỹ thuật:

06 người

3.2 Các chế độ chính sách đối với người lao động:
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của Công ty với
mục tiêu xây dựng một đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tay
nghề cao và đam mê công việc phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công việc, gắn bó
với Công ty .
Đối với đào tạo, ngoài việc tổ chức đào tạo tại chỗ, vừa học vừa làm qua thực tế công
việc Công ty còn tạo điều kiện thuận lợi, cần thiết để người lao động được tham gia các
khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn, … nhằm không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn,
kỹ thuật, nghiệp vụ ,… năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt chính sách chất lượng và mục tiêu
chất lượng của Công ty.
Với quan niệm nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất của Công ty, chất lượng con
người quyết định chất lượng công việc, Công ty luôn coi nhiệm vụ đầu tư, đào tạo nguồn
nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chính sách phát triển. Cùng với việc
nâng cao chất lượng tuyển dụng, đội ngũ ngư ời lao động của Công ty thường xuyên được
đào tạo nâng cao trình độ dưới nhiều hình thức khác nhau. Chế độ đãi ngộ của Công ty
được dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc của từng người. Nhờ đó Công ty đã tạo được
ưu thế trong việc thu hút nguồn “ chất xám”, đào tạo phát triển cũng như s ử dụng có hiệu
quả nguồn nhân lực.
 Công tác đào tạo:
Năm 2014 Công ty đã tổ chức huấn luyện ATVS-BHLĐ cho người lao động tại công
trình và đơn v ị với 200 lượt người tham gia.
Năm 2014 Công ty đã cử 73 cán bộ tham gia các chương trình đào t ạo ngắn hạn bên
ngoài nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho người lao động
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như: Quản lý, quản trị doanh nghiệp, thuế, kế toán tài chính, đấu thầu, xây dựng, an toàn lao
động, an toàn chạy tàu …
 Chính sách tiền lương, tiền thưởng:
Công ty xây dựng Quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong
toàn Công ty. Việc phân phối tiền lương được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo sự
công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty:
+ Nâng bậc lương hàng năm đạt từ 35% trở lên
+

Hàng năm CBCNV được hưởng tối thiểu 13 tháng lương, ngoài ra còn đư ợc hưởng

thêm lương theo năng suất và hoàn thành công việc vào các ngày Lễ, Tết…
+ Chi ăn giữa ca cho người lao động, nguồn chi từ chi phí giá thành công trình.
+ Tiền thưởng gồm: Thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong SXKD,
thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty, Thưởng thi đua hàng năm.
+ Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty : 9.213.000 đồng/người/tháng
 Chế độ nghỉ việc, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN:
Tất cả CBCNV chính thức của Công ty đều được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN
và hưởng các chế độ trợ cấp phù hợp với Luật Lao động , Luật BHXH hiện hành:
+ Người lao động nghỉ việc Công ty trả trợ cấp thôi việc =1/2 tháng lương /năm, cộng
với phụ cấp lương (nếu có) , tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền
công theo hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt
hợp đồng lao động với Công ty, thời gian tính trợ cấp đến hết ngày 31/12/2008.
+ Đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mới tuyển dụng
kịp thời và đầy đủ theo Luật BHXH hiện hành.
+ Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, thực hiện tốt chế độ
chính sách cho người lao động khi bị tai nạn lao động .
+ Thường xuyên chăm lo đến sức khỏe cho người lao động : Người lao động khám sức
khỏe định kỳ 01 lần/năm, đối với lao động nữ được khám bệnh phụ khoa 02 lần/năm.
II - Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
1. Tình hình đ ầu tư :
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Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã phê duyệt tổng mức đầu tư năm 2014 là 18,55 tỷ
đồng; Trong năm 2014 công ty đã thực hiện đầu tư 2,6 tỷ đồng đạt 14 % so với kế hoạch
ban đầu, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh. Số thiết bị naèm trong kế hoạch đầu tư năm 2014
nhưng công ty chưa thực hiện ñöôïc do nhu cầu của hoạt động SXKD chưa cấp thiết nên
công ty điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư. Trong quá trình sản xuất
kinh doanh, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng … phù hợp với nhu cầu
phát triển bền vững của công ty.
2. Các công ty con ( tóm tắt tình hình tài chính )
2.1 Công ty CP xây dựng công trình Trư ờng Lộc :
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty Trường Lộc ( Theo số liệu Báo cáo tài chính đã
được kiểm toán của Công ty CP XD CT Trường Lộc ) :
Chỉ tiêu
V

Mã số

Năm 2013

149,027,581,686

129,416,910,404

115%

Doanh thu thuần bán hàng và cung10-BCKQKD
cấp dịch vụ 148,807,899,318

128,212,815,047

116%

Kết quả hoạt động kinh doanh
1 Tổng doanh thu
Doanh thu hoạt động tài chính

21-BCKQKD

128,773,277

204,095,357

63%

Thu nhập khác

31-BCKQKD

90,909,091

1,000,000,000

9%

147,715,556,169

126,399,520,263

117%

2 Tổng chi phí

VI

Tỷ lệ tăng
trưởng

Năm 2014

3 Tổng lợi nhuận trước thuế

50-BCKQKD

1,312,025,517

3,017,390,141

43%

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN

60-BCKQKD

971,178,577

2,245,301,892

43%

15,379,680,000

12,686,400,000

121%

15,379,680,000

12,686,400,000

121%

Các chỉ tiêu khác
1 Tổng số phát sinh phải nộp NS
Trong đó : Các loại thuế
2 LN trước thúê / Vớn chủ sở hữu %

10.49%

22.99%

46%

3 Tổng số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu
%

909.71%

707.24%

129%

4 Tổng quỹ lương

đồng

5 Số lao đông bình quân ( người )

Người

6 Tiền lương bình quân người/năm dồng
8 Cổ tức

4,772,000,000

5,554,000,000

86%

65

80

81%

73,415,385

69,425,000

106%

%/Vốn góp

13%

Tình hình thực hiện so với Kế hoạch SXKD năm 2014 :
- Tổng sản lượng

:

164 tỷ đồng đạt 116,31 % so với KH

- Tổng doanh thu đạt

:

149,028 tỷ đồng đạt 110,39% so với KH

- Lợi nhuận trước thuế đạt

:

1,312 tỷ đồng đạt 88,17 % so với KH

- Đầu tư TSCĐ trong năm 2014 : 11,742 tỷ đồng đạt 235 % so với KH
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- Thu nhập bình quân : 7.000.000 đ/người/tháng đạt 107.69 % so với KH
2.2

Công ty CP công trình Thành Phát :

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty Thành Phát ( Theo số liệu Báo cáo tài chính đã
được kiểm toán của Công ty CP CT Thành Phát ) :
Chỉ tiêu
V

Mã số

Năm 2013

Tỷ lệ tăng
trưởng

Kết quả hoạt động kinh doanh
1 Tổng doanh thu
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
10-BCKQKD
dịch vụ

97,381,435,515

79,716,507,705

122%

95,305,300,609

77,648,453,409

123%

Doanh thu hoạt động tài chính

21-BCKQKD

151,977,050

29,891,955

508%

Thu nhập khác

31-BCKQKD

1,924,157,856

2,038,162,341

94%

93,705,326,497

75,800,780,346

124%

2 Tổng chi phí

VI

Năm 2014

3 Tổng lợi nhuận trước thuế

50-BCKQKD

3,676,109,018

3,915,727,359

94%

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN

60-BCKQKD

2,859,010,903

2,930,795,518

98%

10,763,873,322

9,426,108,534

114%

10,763,873,322

9,426,108,534

114%

Các chỉ tiêu khác
1 Tổng số phát sinh phải nộp NS
Trong đó : Các loại thuế
2 LN trước thúê / Vớn chủ sở hữu

%

21.19%

23.71%

89%

3 Tổng số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu%

424.89%

509.50%

83%

4 Tổng quỹ lương

đồng

5 Số lao đông bình quân ( người )

Người

6 Tiền lương bình quân người/năm

dồng

7 Cổ tức

%/Vốn góp

11,233,896,326

14,744,642,057

76%

108

159

68%

104,017,559

92,733,598

112%

22%

15%

147%

Tình hình thực hiện so với Kế hoạch SXKD năm 2014 :
- Tổng sản lượng

:

94,527 tỷ đồng đạt 97 % so với KH

- Tổng doanh thu đạt

:

97,381 tỷ đồng đạt 129% so với KH

- Lợi nhuận trước thuế đạt

:

3,676 tỷ đồng đạt 98 % so với KH

- Đầu tư TSCĐ trong năm 2014 : 2,488 tỷ đồng đạt 497 % so với KH
- Thu nhập bình quân : 8.668.130 đ/người/tháng đạt 102 % so với KH
- Cổ tức thực hiện ( dự kiến) : 22 % đạt 147% so với KH
2.3 Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng : Đang trong quá trình thực hiện dự án
XD nhà máy chưa đi vào SX
2.4

Công ty CP xây dựng công trình Nam Tiến
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Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty Nam Tiến ( Theo số liệu Báo cáo tài chính đã
được kiểm toán của Công ty CP xây dựng CT Nam Tiến )

Chỉ tiêu
V

Mã số

21,443,618,743

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch10-BCKQKD
vụ
Doanh thu hoạt động tài chính

21-BCKQKD

Thu nhập khác

31-BCKQKD

2 Tổng chi phí

21,439,207,440
4,411,303
20,938,254,740

3 Tổng lợi nhuận trước thuế

50-BCKQKD

505,364,003

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN

60-BCKQKD

124,438,131

Các chỉ tiêu khác
1 Tổng số phát sinh phải nộp NS

1,793,122,031

Trong đó : Các loại thuế

III.

Ghi chú

Kết quả hoạt động kinh doanh
1 Tổng doanh thu

VI

Thực hiện năm 2014

1,793,122,031

2 LN trước thúê / Vớn chủ sở hữu

%

12.31%

3 Tổng số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu

%

231.33%

4 Tổng quỹ lương

đồng

5 Số lao đông bình quân ( người )

Người

6 Tiền lương bình quân người/năm

dồng

8 Cổ tức

%/Vốn góp

3,301,582,969
48
69,236,246

Tình hình tài chính ( Theo soá lieäu BCTC hôïp nhaát )

1. Tình hình tài chính chung :
Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

Đ/vị tính Năm 2014

Năm 2013

506,671

500,725

1.19%

485,917

533,355

-8.89%

11,285

20,681

-45.44%

4

3,186

-99.88%

11,288

23,868

-52.71%

8,388

17,262

-51.41%

triệu đ
triệu đ
triệu đ
triệu đ
triệu đ
triệu đ
%

13%

17%

Chỉ tiêu cổ tức 2014 ( là chỉ tiêu dự kiến chưa thông qua ĐH cổ đông 2014)
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% tăng
giảm

-23.53%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu

Đ/vị
tính

Năm 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+
Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
lần
+
Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
lần
Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
%
%
+
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+
Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán
Vòng
Hàng tồn kho bình quân
%
+
Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
%
+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần
%
+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu
%
+ Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
%

Năm 2013

1.16

1.11

0.69

0.60

76%
366%

77%
381%

2.32

2.77

96%

107%

1.73%
7.97%
1.66%

3.24%
17.06%
3.45%

2.32%

3.88%

Ghi chú

IV.Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
1. Cổ phần:
Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành : 6.116.992 cổ phần tương đương vốn góp là
61.169.920.000 đồng .
Loại cổ phần đang lưu hành : cổ phiếu phổ thông .
Tổng số cổ phần đang lưu hành ( kể cả cổ phiếu quỹ ) : 6.116.992 cổ phần
Cổ phiếu Quỹ : 93 cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật : Không
2. Cơ cấu cổ đông:
Cơ cấu cổ đông của Công ty CP ĐT & XD công trìn h 3 tại ngày 13 tháng 04 năm 2015 (
Theo danh sách đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ) như sau :
 Tổng số cổ đông của công ty : gồm 240 cổ đông với tổng số cổ phần đăng ký giao dịch
là : 6.116.992 cổ phần . Số cổ phần đã lưu ký là : 913.047 cổ phần , Số cổ phần chưa lưu ký
là : 5.203.945 cổ phần .
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Trong tổng số 240 cổ đông có 02 cổ đông là tổ chức 238 cổ đông là cá nhân , không có

cổ đông nước ngoài .
 Số cổ đông năm giữ từ 5 % tổng số cổ phần trở lên là : 04 cổ đông với tổng số cổ phần
năm giữ là : 3.983.900 cổ phần , trong đó 01 cổ đông là tổ chức : cổ đông Nhà nước (Tổng
công ty đường sắt Việt nam ) với số cổ phần nắm giữ là : 2.651.918 cổ phần .
 Số cổ đông năm giữ từ 1% cổ phần đến dười 5 % cổ phần gồm 08 cổ đông cá nhân với
tổng số cổ phần năm giữ là 1.106.404 cổ phần .
 Số cổ đông năm giữ dưới 1 % cổ phần gồm : 228 cổ đông trong đó có 1 cổ đông là tổ
chức ( Công ty CP ĐT & XD công trình 3 giữ 93 cổ phiếu quỹ )
3. Tình hình thay đ ổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Trong năm 2014 vừa qua Công ty CP ĐT & XD công trình 3 th ực hiện tăng vốn đầu tư của
chủ sở hữu bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức :
Số lượng cổ phiếu phát hành : 555.994 cổ phiếu tương đương với giá trị (theo mệnh giá)
5.559.940.000(năm tỷ năm trăm năm mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn .)
Vốn đầu tư của chủ sở hữu sau phát hành : 61.169.920.000 đồng ( Sáu mươi mốt tỷ một
trăm sáu mươi chín ngàn chín trăm hai mươi đồng chẵn./.)
4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Số CP quỹ hiện tại : 93 cổ phiếu . trong năm 2014 Công ty chưa lưu ký và không th ực hiện
giao dịch cổ phiếu quỹ.
PHẦN III – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2014 là năm khó khăn nói riêng với các doanh nghiệp trong ngành đường sắt và
với doanh nghiệp xây lắp nói chung. Với nhiều thay đổi trong cơ chế chính sách; sự cạnh
tranh ngày càng khốc liệt; tiến độ giải ngân thu hồi vốn chậm, bố trí vốn cho các công trình
còn hạn chế làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Trước những khó khăn đó, được sự đồng ý của cổ đông, hội đồng quản trị công ty đã
phải điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, doanh thu theo chiều hướng giảm so với kế hoạch
ban đầu. Nỗ lực vượt qua khó khăn năm 2014 các đơn vị trong công ty vẫn cơ bản có việc
làm, đời sống cán bộ công nhân viên vẫn được đảm bảo. Sự hỗ trợ của ngân hàng về vốn
vay, công tác thu hồi vốn cơ bản vẫn đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của
công ty. Đạt được kết quả này điều trước tiên phải kể đến đó là vai trò chỉ đạo, điều hành
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sâu sát kịp thời của Hội đồng quản trị công ty đồng thời Ban Tổng giám đốc cùng với toàn
thể đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các
nghị quyết của HĐQT công ty ban hành với sự quyết tâm cao.
II. Tình hình tài chính : ( Theo số liệu Báo cáo hợp nhất 2014 )
1. Tình hình biến động tài sản , nợ và kết quả SXKD của công ty :
Stt
A
I
1
2
3
4
5
II
1

2
3
B
I
1
2
II

III
C
I

II

Nội dung

Năm 2014

Năm 2013

% Tăng,
giảm
1.19%
4.51%
-6.41%
115.38%
24.03%
-8.26%
12.84%
-16.10%
-10.23%
-8.31%
10.10%
24.52%

Tổng tài sản
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Tài sản cố định
- Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Giá trị khấu hao
- Tài sản cố định thuê tài chính
Nguyên giá
Giá trị khấu hao
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn
Tài sản dài hạn khác
Tổng nguồn vốn
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Trong đó nợ vay Ngân hàng

506,670
438,891
51,930
2,800
166,090
176,536
41,534
67,780
45,201
44,128
120,622
(76,494)
-

22,578
506,670
384,790
379,828
162,369

500,725
419,934
55,490
1,300
133,914
192,422
36,808
80,791
50,353
48,125
109,558
(61,433)
1,338
2,436
(1,098)
890
2,500
27,938
500,725
385,778
379,710
193,816

Nợ dài hạn
Trong đó nợ vay Ngân hàng
Vốn chủ sở hữu
Trong đó:
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Trong đo : doanh thu xây lắp
Doanh thu hoạt động tài chính
Thu nhập khác
Lợi nhận kinh doanh
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ
Lợi nhuận kế toán trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

4,962
4,917
105,267

6,068
6,068
101,171

-19.18%
1.19%
-0.26%
0.03%
-16.23%
-18.23%
-18.97%
4.05%

61,170
16,613

55,610
13,776

10.00%
20.59%

485,917
481,374
518
2,933

533,355
521,848
478
5,630

-8.89%
-7.76%
8.37%
-47.91%

51,756
11,288
8,388

57,082
23,868
17,262

-9.33%
-52.71%
-51.41%

1,073
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20.58%

III.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

1. Công tác hành chính quản trị:
-

Thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang, và trang bị các hệ thống tiện ích hiện đại cho các

phòng làm việc, phòng họp tại các trụ sở nhằm cải thiện và hiện đại hóa điều kiện làm việc
cho các đơn vị và toàn Công ty.
-

Tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý và thực hiện kỷ luật lao động các phòng, đơn vị, nêu

cao ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong
việc thực hiện các quy định, nội quy lao động bên cạnh đó công ty cũng đã trang bị thêm
camera tại trụ sở văn phòng nhằm đảm bảo an toàn tài sản công ty cũng như nâng cao giám
sát việc thực hiện nội quy lao động , văn hóa công sở nhằm nâng cao năng suất lao động ...
-

Xây dựng mới các quy chế, quy định hoạt động; triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi,

tập hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình hiện nay
của Công ty và các đơn vị.
-

Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định mới của pháp luật để thông
qua Đại hội đồng cổ đông.
-

Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động và Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

-

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, củng cố tinh thần đoàn kết, chia sẻ, quan hệ

ứng xử tốt đẹp tại đơn vị, góp ý, điều chỉnh và xử lý những hành vi và cá nhân chưa phù
hợp.Bên cạnh đó đã tổ chức tốt nhiều hoạt động phong trào, qua đó động viên người lao
động đoàn kết, khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh và phát triển.
2. Công tác Kế hoạch:
-

Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch sản xuất định kỳ

năm, quý, tháng, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD, giao nhiệm vụ kế
hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong và
ngoài ngành, tham mưu cho Lãnh đ ạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp
đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình
duyệt các dự toán cũng như vi ệc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo
nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.
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-

Thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị, rà soát, tổ chức mua sắm, đảm bảo vật tư cho

sản xuất, phối hợp cùng các phòng quản lý thực hiện và quản lý công tác sửa chữa trang
thiết bị đồng bộ và hiệu quả.
3. Công tác tổ chức và nhân sự :
-

Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách và quy định của Nhà nước về công tác tổ

chức; công tác đào tạo; công tác quản lý lao động, tiền lương; công tác BHLĐ, ATLĐ,và
AT chạy tàu phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh , điều kiện thực tế của Công ty và các
đơn vị đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững của Công ty.
-

Bổ nhiệm bổ sung một Phó tổng giám Công ty, một giám đốc Xí nghiệp .

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai :
Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch SXKD đã đư ợc HĐQT hoạch định, ban Tổng giám đốc
công ty đã có k ế hoạch hành động cụ thể trong năm 2015 và những năm tiếp theo như sau:
-

Tập trung đấu thầu thi công các công trình lớn đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài

đặc biệt chú trọng đến nguồn vốn thi công đảm bảo an toàn và hiệu quả về tài chính.
-

Tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư phát triển sản

xuất, hạch toán tiết kiệm chi phí, tạo thêm việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao
động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, th am gia thực hiện tốt các chính sách xã
hội.
-

Phát triển nguồn nhân lực dựa trên lực lượng hiện có chủ yếu là đội ngũ cán bộ quản lý

chuyên nghiệp tại các phòng ban nghiệp vụ, tại các công trường xây dựng, các đội thi công
và đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có tay nghề, Công ty sẽ tiếp tục công tác đầu
tư và phát triển theo chiều sâu trong việc huấn luyện, đào tạo để nâng cao kiến thức cho đội
ngũ nhân sự, bổ sung nhân lực cho Công ty từ nhân sự quản lý, điều hành đến những công
nhân lành nghề nhằm xây dựng một đội ngũ Cán bộ CNV chuyên nghiệp trong đấu thầu
cũng như trong thi công xây lắp.
-

Tập trung mạnh vào việc đầu tư cải tiến trang thiết bị và công nghệ thi công xây dựng

hiện có cho ngang bằng trình độ với các doanh nghiệp cùng ngành nghề nhằm ti ết kiệm chi
phí, tăng năng suất lao động, rút ngắn tiến độ và nâng cao chất lượng thi công các công
trình xây dựng. Tiếp cận các công nghệ mới, đầu tư có chọn lọc nhằm đi trước, đón đầu xu
thế phát triển của ngành, đáp ứng yêu cầu về nhân lực, công nghệ củ a các gói thầu trong
tương lai.
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-

Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, ATLĐ, trong thi công không có

tai nạn nặng, hạn chế thấp nhất tại nạn nhẹ và các vi phạm an toàn khác.
-

Nghiên cứu cải tiến hình thức tổ chức thi công để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí mang

lại hiệu quả cao nhất.
-

Cải tiến hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO

9001-2008.
V. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán :
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công
trình 3 đã đư ợc kiểm toán chấp nhận toàn phần, không có ý kiến loại trừ .
PHẦN IV – ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG Q UẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty :
1. Hoạt động của HĐQT :
Trong năm 2014 HĐQT đã triển khai bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông , tổ chức
06 cuộc họp để thảo luận, nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty . HĐQT đã đề ra chủ trương chiến lược và các biện pháp giải quyết phù hợp với tìn h
hình thực tế của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Đánh giá các mặt hoạt động của công ty :
Bên cạnh những kh ó khăn chung của nền kinh tế năm 2014 tình hình sản xuất của Công
ty CP ĐT & XD công trình 3 gặp rất nhiều các khó khăn riêng : việc sắp xếp lại tổ chức, bộ
máy cơ chế hoạt động của Tổng công ty đường sắt VN, quy định mới về Vốn trong Luật
đấu thầu mới có hiệu lực từ tháng 8/2014, sự chậm chễ trong việc giải ngân thanh toán khối
lượng các công trình thuộc vốn ngân sách ... tất cả đều ả nh hưởng xấu tới hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty . Trong bối cảnh đó HĐQT công ty đã kịp thời điều chỉnh kế
hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế và đã đư ợc các cổ đông thông qua (bằng
hình thức lấy ý kiến ) và đưa ra các đối sách kinh doanh để Công ty vượt qua khó khăn .
II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:
Các thành viên HĐQT hầu hết đều là thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong Ban
giám đốc công ty tạo điều kiện cho Ban giám đốc công ty triển khai có hiệu quả các Nghị
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quyết của HĐQT công ty , kịp thời thông tin báo cáo , điều chỉnh tiến trình thực hiện phù
hợp với tình hình thực tế và yêu cầu mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Với vai trò định hướng, giám sát của HĐQT , Ban giám đốc công ty đã c hỉ đạo và cùng
với cac cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ CNV công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các
chỉ tiêu ( theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán ) :
Tổng doanh thu đạt 414,640 tỷ đồng bằng 87 % so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 1 03
% so với kế hoạch điều chỉnh lần 1 .
Lợi nhuận trước thuế đạt 12,948 tỷ đồng bằng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 100
% so với kế hoạch điều chỉnh lần 1.
III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2015:
Bám sát Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 Theo
Quyết định số: 355/QĐ -TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 và Quy hoạch tổng thể phát triển
ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của
Thủ tướng Chính phủ theo quyết định số 1436/QĐ -TTg ngày 10/9/2009.
Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2020:
Tập trung, ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc-Nam hiện có. Tiếp tục
nghiên cứu các phương án khả thi để có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp đường sắt tốc
độ cao.
Tiến hành nâng cấp và hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các đoạn đường
sắt thuộc tuyến đường sắt Bắc -Nam hiện có. Nghiên cứu đầu tư mới tuyến đường sắt khổ
1,435m nối thành phố Hồ Chí Minh với Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ;
nghiên cứu xây dựng đườ ng sắt Dĩ An - Lộc Ninh để kết nối với đường sắt Xuyên Á.
Tầm nhìn đến năm 2030,
Chiến lược xác định cơ bản hoàn thiện mạng lưới GTVT trong cả nước, đảm bảo sự kết nối
và phát triển hợp lý giữa các phương thức vận tải. Chất lượng vận tải và dịch vụ được nâng cao,
đảm bảo: nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Cơ bản hoàn thành xây dựng các tuyến đường bộ cao
tốc; triển khai xây dựng một số đoạn trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hệ thống
đường bộ, đường sắt Việt Nam đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối thuận lợi với hệ thống
đường bộ ASEAN, Tiểu vùng Mê Công mở rộng và đường sắt xuyên Á.
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Ngày 10/9/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1436/QĐ-TTg về Phê duyệt
điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Kết cấu hạ tầng đường
sắt cần ưu tiên tập trung đầu tư để đi trước một bước, nhanh, đồng bộ, hợp lý, kết hợp phát triển
từng bước vững chắc, đột phá đi thẳng vào hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước; phát triển mạng đường sắt đối ngoại liên kết với các cảng biển và các quốc
gia có cùng chung biên giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế; nhanh chóng phát triển mạng đường sắt
đô thị làm nòng cốt trong vận tải công cộng tại các thành phố lớn, trước mắt ưu tiên Thủ đô Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh”. Cụ thể :
-

Đến năm 2020: hoàn thành cải tạo, nâng cấp mạng đường sắt hiện có đạt tiêu chuẩn

đường sắt quốc gia cấp I, hoàn thành kết nối đường sắt với các cảng biển quốc tế, nhà máy, khu
kinh tế, khu mỏ và các trung tâm du lịch lớn…; phấn đấu hoàn thành xây dựng mới tuyến
đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Đồng Đăng - Hà Nội; nhanh chóng phát triển giao
thông vận tải bánh sắt tại các đô thị, trước mắt ưu tiên triển khai tại Thủ đô Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh; ưu tiên xây dựng trước một số đoạn tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam;
từng bước cải tạo mở rộng các khu đoạn đường sắt đơn hiện có thành đường đôi điện khí hoá
và mở rộng các tuyến đường sắt đô thị đáp ứng nhu cầu vận tải nội - ngoại ô cũng như các vùng
đô thị lớn;
-

Đến năm 2030: hoàn thành mạng đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí

Minh và triển khai xây dựng tại một số thành phố lớn khác; cơ bản hoàn thành mạng đường sắt
cao tốc Bắc - Nam; triển khai xây dựng mạng đường sắt Tây Nguyên, đường sắt nối các tỉnh
ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đường sắt đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. (Mục tiêu
này đã được thể hiện cụ thể tại các quyết định 05/2011/QĐ-TTg, 06/2011/QĐ-TTg và
07/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011; của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch
phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phía Nam và miền Trung đến
năm 2020 - định hướng đến năm 2030).
Kinh phí
Sơ lược Danh mục quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt
thông thường, tốc độ cao và đô thị đến năm 2020 và tầm nhìn đ ến
năm 2030
 Nâng cấp các tuyến hiện có:
- Tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh: hoàn thiện đưa vào cấp 1 Đường
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(Tỷ
VNĐ)

sắt quốc gia.
 Xây dựng các đoạn tuyến mới:

7.754

- Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân: Xây dựng mới đường đơn
lồng.
- Biên Hòa – Vũng Tàu: Xây d ựng đường đôi khổ 1435m ĐKH.
- Thành phố Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Cần Thơ – Cà Mau: Xây dựng
đường đôi khổ 1435m ĐKH.

3.208
14.168
61.440

- Tháp Chàm – Đà Lạt: Khôi phục tuyến cũ.
- Đường sắt làm mới nối vào các cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế:
Cụm cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bà Rịa –
Vũng Tàu: Th ị Vải – Cái Mép, bến Đình Sao Mai.

3.971
900

 Đường sắt đô thị, liên vùng:
- Bến Thành – Suối Tiên
- Bến Bàu Cát – Ngã Sáu – Gò Vấp – Khánh Hội – Đại lộ Nguyễn Văn
Linh.

41.000

- Đại lộ Nguyễn Văn Linh – Quận 2.

21.417

- Thành phố Hồ Chí Minh – Mỹ Tho.

7.196

- Thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa.
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- Biên Hòa – Vũng Tàu.

150
375

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định đây là
thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam cơ bản thành một nước
công nghiệp theo hướng hiện đại vào khoảng năm 2020. Xuất phát từ chiến lược chung này,
cho thấy nhu cầu vận chuyển người và hàng hóa ngày càng cao. Vai trò của ngành giao thông
vận tải đóng một vị trí hết sức quan trọng đối với nền kinh tế. Trong đó ngành xây dựng cầu
đường nói chung và ngành đường sắt nói riêng được xem như một ngành đi đầu trong các
ngành tạo ra cơ sở vật chất hạ tầng cho xã hội.
Được thành lập từ năm 1977, qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty công trình
đường sắt 3 nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã có những bước phát
triển thành công, xây dựng được hình ảnh và thương hiệu của mình trong nội bộ ngành đường
sắt. Là một trong không nhiều những công ty thuộc khối xây dựng cơ bản có sự tăng trưởng tốt,
cuộc sống của người lao động được quan tâm và cải thiện trước tình hình khó khăn chung của
nền kinh tế.
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PHẦ N V . QUẢN TRỊ CÔNG TY
I. Hội đồng quản trị
1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
a/ Các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018 :
Ông Phạm văn Thuý – Chủ tịch HĐQT
Ông Đào Quoác Cöôøng – UV HĐQT
Ông Phạm Ngọc Côi – UV HĐQT
Ông Nguyễn Đức Soát – UV HĐQT
Bà Nguyễn Kim Chinh – UV HĐQT
Ông Lê Văn Nhương – UV HĐQT
Ông Nguyễn Quang Vinh – UV HĐQT
b/ Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành SXKD của công ty :
Ông Đào Quoác Cöôøng – UV HĐQT
2. Các tiểu ban thuộc HĐQT :
Công ty CP ĐT và xây dựng công trình 3 không thành lập các tiểu ban trực thuộc
HĐQT , HĐQT đã phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với
chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả nhằm giúp HĐQT có
những quyết định đúng đắn có những biện pháp chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành đáp ứng
các yêu cầu của hoạt động SXKD.
3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2014 HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp , sinh hoạt theo quy định . Các
thành viên HĐQT tại công ty hầu hết đều kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành nên
việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban giám đốc là rất sát sao và kịp
thời thông qua :
 Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban giám đốc về việc chuẩn bị các báo
cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, tr iển khai thực hiện các Nghị quyết , quyết định của
HĐQT
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 Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban giám đốc về việc xây dựng và giao kế
hoạch sản xuất kinh doanh, các cuộc họp giao ban sản xuất , xây dựng và hoàn thiện các
quy chế trong hệ thống các quy chế quản lý của công ty về ; giao khoán, chi tiêu, chế độ
lương, thưởng, quản lý chất lượng ...
 Theo dõi và năm bắt kịp thời quá trình điều hành sản xuất , trong năm 2014 HĐQT đã tổ
chức 05 cuộc họp thường kỳ của HĐQT, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, Các cuộc họp
của HĐQT được tổ chức theo đúng điều lệ của công ty . Các văn bản được ban hành
đúng thẩm quyền , thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nộp dung văn bản và đều dựa trên sự
thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.
HĐQT giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD đối với bộ máy điều hành theo đúng thẩm
quyền, không gây ra sự chồng chéo trong công tác quản lý , đưa ra phương hướng chỉ đạo
chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Giám đốc công ty.
Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như đầu tư nâng cao năng lực thi công , HĐQT
công ty đã có nh ững quyết định đúng thẩm quyền , kịp thời , có chọn lọc nhằm chỉ đạo
Giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và triển khai đầu tư
các dự án.
Quyết định kế hoạch SXKD năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông , điều chỉnh lần 1 kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 thông qua cổ đông công ty bằng hình thức lấy ý kiến
bằng văn bản và xây dựng định hướng phát triển SXKD 5 năm tới.
4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành :
Thành viên HĐQT không điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT công ty về chức
năng nhiệm vụ được giao.
II. Ban Kiểm soát
1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát :
Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên : không có thành viên nào thuộc bộ phận
kế toán tài chính của công ty , các thành viên đều là thành viên hoạt động kiêm nhiệm
không có thành viên độc lập .

36

Danh sách thành viên Ban kiểm soát , tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các
chứng khoán khác do công ty phát hành :
a/ Ông Trần Anh Thuần – trưởng ban kiểm soát kiêm trưởng phòng KHĐT
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 53.485 CP – Tỷ lệ: 0,87 %
b/ Ông Trần Minh Hùng – Thành viên ban kiểm soát – là chuyên viên phòng KH-ĐT
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 14.323 CP – Tỷ lệ: 0,23 %
c/ Ông Đặng xuân Trường – Thành viên ban kiểm soát – kiêm Giám đốc XN 305
Số cổ phiếu nắm giữ đến ngày 13/04/2015 : 99.453 CP – Tỷ lệ: 1,63 %
2. Hoạt động của Ban kiểm soát: :
Thực hiện quy định trong điều lệ công ty . Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ đầy
đủ 4 quý và thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát phần lớn các hoạt động kinh doanh, quản
trị điều hành của Hội đồng quản trị , Ban điều hành trên cơ sở các quy định của Pháp luật ,
điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty .
Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT về việc định hướng, quyết định
các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty và chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD
năm 2014.
Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và nghị quyết
của HĐQT, tập trung hỗ trợ HĐQT để triển khai tốt nghị quyết .
3. Kết quả kiểm tra , giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 :
Qua thẩm định Ban kiểm soát thống nhất với nội dung như sau :
-

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã lập và được kiểm

toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đã phản
ánh trung thực tình hình tài chính đến thời điểm ngày 31/12/2014.
-

Việc ghi chép , mở sổ kế toán theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành .

-

Tình hình thực hiện Các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 đề ra và Nghị

quyết Cổ đông Cty CP ĐT & XD công trình 3 – thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản)
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STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HoẠCH

THỰC HiỆN

SO SÁNH

1 Tổng sản lượng

triệu đồng

403,000

403,321

100.08%

2 Tổng doanh thu

nt

403,000

414,640

102.89%

3 Tổng chi phí

nt

390,000

401,692

103.00%

4 Lợi nhuận trước thuê

nt

13,000

12,948

99.60%

5 Thuế TNDN

nt

2,860

2,566

89.72%

10,181,011

9,212,997

90.49%

6 Thu nhập bình quân

đ/ng/th

4. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản trị nội
bộ :
HĐQT đã tri ển khai , bám sát Nghị quyết của ĐHĐCD , nghị quyết của cổ đông công

-

ty, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh
doanh, bảo vệ quyền lợi cổ đông và chế dộ chính sách đối với người lao động.
Ban giám đốc công ty cùng với các cán bộ quản lý đã tổ chức triền khai và thực hiện

-

điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn quy định trong điều lệ công ty. Tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.
Ban giám đốc cùng các cán bộ quản lý tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu

-

cầu của hệ thống quản lý nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
hiện hành.
BKS chưa phát hiện các thành viên HDQT, các cán bộ quản lý củ a công ty vi phạm

-

pháp luật, diều lệ , quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty.
III.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị , Ban giám đốc

và Ban kiểm soát:
1. Lương, thù lao của HĐQT, BGĐ và BKS
1.1 Lương :
Các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát là thành viên kiêm nhiệm : thang
bảng lương của thành viên HĐQT , Ban giám đốc công ty , ban kiểm soát và các chức danh
quản lý trong công ty được được áp dụng theo quy định thang bảng lương của Nhà nước áp
dụng với doanh nghiệp như trước khi thực hiện cổ phần hóa .
Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty , thực hiện chức năng quản lý phần vốn của công ty mẹ tại các công ty con và kiêm
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nhiệm chức danh quản lý điều hành tại các công ty con hưởng lương trực tiếp từ công ty
con theo chức danh điều hành của mình.
Năm 2014 Lương của các thành viên HĐQT, BGĐ và BKS do công ty CP ĐT & XD
công trình 3 chi trả như sau :
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tên
Phạm Văn Thúy
Phạm Ngọc Côi
Nguyễn Đức Soát
Lê Văn Nhương
Nguyễn Quang Vinh
Đặng Quang Thịnh
Traàn Quoác Ñoaøn
Phạm Trường Sơn
Nguyễn Kim Chinh
Trần Anh Thuần
Đặng Xuân Trường
Trần Minh Hùng
Tổng cộng

Chức vụ
CT HĐQT kiêm Tổng GĐ cty
TV HĐQT kiêm Phó TGĐ cty
nt
nt
nt
Phó TGĐ công ty
nt
nt
UV HĐQT kiêm Kế toán trưởng
cty Trưởng phòng
Trưởng BKS kiêm
KH-ĐT
TV BKS kiêm
CV kỹ thuật
TV BKS kiêm CV phòng KHĐT

Lương 2014
361,308,300
319,453,300
334,717,400
33,380,000
33,380,000
226,703,871
236,419,880
314,789,900
302,227,800
283,903,200
83,805,678
208,215,800
2,738,305,129

Năm 2014 Lương của các thành viên HĐQT không thuộc bộ máy quản lý cuả công ty
do các công ty con chi trả như sau :
STT

1

2

Tên
Nguyễn
Quang Vinh
Lê Văn
Nhương

Chức vụ
CT HĐQT Cty CPĐT & XD
công trình 3 kiêm GĐ Cty
CP XD CT Trường lộc
TV HĐQT Cty CP ĐT &
XD công trình 3 kiêm GĐ
Cty CP CT Thành Phát

Lương 2014

Đơn vị chi trả

258.393.205

Cty CP XD CT
Trường Lộc

301.705.630

CP CT Thành
Phát

1.2 Thù lao của HĐQT và BKS công ty :
Căn cứ theo phương án chi trả đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty , căn cứ theo kết
quả sản xuất kinh doanh của năm HĐQT công ty sẽ xác định quyền được chi trong năm .
Căn cứ theo công việc đảm nhiệm của từng thành viên Chủ tịch HĐQT công ty quyết định
mức chi cụ thể cho từng thành viên .
Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng số tiền thù
lao được quyền chi năm 2014 là : 619,2 triệu đồng .
Thực chi như sau ( Đã tính vào giá thành s ản xuất 2014 ) :
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STT

Tên

Chức vụ

Số tiền

1

Phạm Văn Thúy

Chủ tịch HĐQT cty

95,200,000

3

Phạm Ngọc Côi

TV HĐQT

61,600,000

4

Nguyễn Đức Soát

nt

61,600,000

5

Nguyễn Kim Chinh

nt

61,600,000

6

Nguyễn Quang Vinh

nt

11,200,000

7

Lê Văn Nhương

nt

11,200,000

8

Ñaøo Quoác Cöôøng

nt

27,600,000

9

Trần Anh Thuần

Trưởng BKS cty

44,800,000

10

Đặng Xuân Trường

TV BKS cty

4,000,000

11

Trần Minh Hùng

nt

11,200,000

Cộng

390,000,000

Khoản thù lao Các công ty con chi trả cho thành viên hội đồng quản trị Công ty CP ĐT
& XD công trình 3 là Chủ tịch HĐQT các công ty con năm 2014 như sau :

STT
1
2

Tên

Chức vụ

Nguyễn Quang Vinh

TV HĐQT

Lê văn Nhương

TV HĐQT

Số tiền

Đơn vị chi trả

Cty CP XD CT Trường
36.000.000
Lộc
42.000.000 Cty CP CT Thành Phát

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :
 Trong năm 2014 có sự thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan
như sau :
Cổ đông nội bộ mới :
-

Ông Đặng Quang Thịnh – Phó Tổng GĐ công ty – Bổ nhiệm mới 10/07/2014

 Trong năm 2014 không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những đối tượng
liên quan..
3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ :
Các hợp đồng đã đư ợc ký kết trong năm 2014 giữa Công ty với các thành viên HĐQT,
thành viên BKS, ban tổng giám đốc ), các cán bộ quản lý và những người liên quan :
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-

HĐ số 02/TV/CT3 ngày 01/01/2014 giữa Công ty với Ông Phạm Văn Thúy – CT
HĐQT Cty – Giá trị HĐ : 1.100.000.000 đ

-

HĐ số 05A/TV/CT3 ngày 24/7/2014 giữa Công ty với Ông Phạm Văn Thúy – CT
HĐQT Cty – Giá trị HĐ : 500.000.000 đ

-

HĐ số 05/TV/CT3 ngày 7/7/2014 giữa Công ty với Bà Nguyễn Kim Chinh – TV
HĐQT Cty – Giá trị HĐ : 600.000.000 đ

-

HĐ số 10/TV/CT3 ngày 12/8/2014 giữa Công ty với Ong Nguyễn Đức Soát

– TV

HĐQT Cty – Giá trị HĐ : 200.000.000 đ
-

HĐ số 05/TV/CT3 ngày 1/1/2014 giữa Công ty với Ong Phạm Ngọc Côi

– TV HĐQT

Cty – Giá trị HĐ : 2.000.000.000 đ
-

HĐ số 06-2014/TV/CT3 ngày 20/5/2014 giữa Công ty với Ong Phạm Ngọc Côi

–

TV HĐQT Cty – Giá trị HĐ : 2 .000.000.000 đ
-

HĐ số 04/TV/CT3 ngày 1/1/2014 giữa Công ty với Ong Trần Anh Thuần

– Trưởng

Ban kiểm soát – Giá trị HĐ : 500.000.000 đ
-

HĐ số 11/TV/CT3 ngày 12/8/2014 giữa Công ty với Ong Trần Anh Thuần

– Trưởng

Ban kiểm soát – Giá trị HĐ : 350.000.000 đ
4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty. Thực hiện theo thông tư
số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị công ty áp
dụng cho các Công ty đại chúng : Công ty CP ĐT & XD công trình 3 sẽ hoàn tất chỉnh sửa
Điều lệ hoạt động của công ty theo Điều lệ mẫu (áp dụng cho công ty đại chúng - ban hành
kèm theo thông tư 121 /2012/TT-BTC) và Luật doanh nghiệp mới được ban hành ngày
26/11/2014 trong kỳ Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( năm tài chính
2014).
IV.Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán:
 Ý kiến kiểm toán – Báo cáo tài chính riêng năm 2014 :
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý,
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng
Công Trình 3 tại ngày 31 /12 /2014, cũng như k ết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 / 12 / 2014 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế
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độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo
tài chính riêng.
 Ý kiến kiểm toán – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý,
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 / 12 / 2014, cũng
như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng
ngày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất..
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán :
Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã đư ợc
kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo
lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được công bố trên website của Công
ty ( đ/c : www.ct3.com.vn) và của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
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