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MỤC LỤC
Thông điệp của chủ tịch hội đồng quản trị
Tầm nhìn, sứ mệnh của Tổng Công ty
Tổng quan Tổng công ty
Tình hình hoạt động năm 2018
Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Cánh Chim
Đầu Đàn
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Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
Quản trị Tổng Công ty
Phát triển bền vững
Báo cáo tài chính

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BHYT 		

Bảo hiểm y tế

BHTN 		

Bảo hiểm thất nghiệp

BHTNN 		

Bao hiểm tai nạn

BKS 			

Ban Kiểm soát

CBCNV 		

Cán bộ công nhân viên

Tổng công ty

Tổng công ty Licogi

HĐQT 		

Hội đồng quản trị

BTGĐ 		

Ban Tổng Giám Đốc

BĐH			

Ban điều hành

SXKD 		

Sản xuất kinh doanh

TGĐ 			

Tổng Giám đốc

BCTC			

Báo cáo tài chính
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THÔNG ĐIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2018 chứng kiến sự phục hồi thiếu đồng
đều lẫn chắc chắn của kinh tế thế giới, sự
tăng trưởng này diễn ra không đồng đều giữa

các nhóm và thậm chí giữa các nước trong

cùng nhóm . Nền kinh tế Việt Nam cũng chịu
ảnh hưởng của các yếu tố khách quan từ thị

trường thế giới dẫn đến những biến động khó
lường ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của
Tổng Công ty.

Năm 2018 theo Tổng cục Thống kê, tổng sản
phẩm trong nước (GDP) năm 2018 ước tính

đạt 7.08%, cao hơn mức kế hoạch đề ra từ

6.5% đến 6.7% và cao hơn GDP cả năm 2017
là 6.81%. Dự báo tốc độ tăng trưởng trong

đó, ngành xây dựng tăng trưởng khá với tốc
độ 9.16%, đóng góp 0.65 điểm phần trăm,
điều này ảnh hưởng tích cực, tạo cơ hội tăng

trưởng mạnh mẽ cho ngành xây dựng nói
chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty nói riêng. Vì vậy, Tổng Công ty phải

luôn giữ tư thế chủ động nắm bắt tình hình
kinh tế, tránh tâm lý chủ quan để có thể sẵn
sàng đương đầu với các rủi ro trong nền kinh
tế trong và ngoài nước.

“

Nhận thức sâu sắc tình thế hiện tại cùng viễn Năm 2019, dự báo tình hình thị trường tiếp tục có

cảnh tương lai, đối mặt với nhiều khó khăn và những biến động lớn mang thiên hướng bất lợi

biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu, cho việc sản xuất và kinh doanh của Tổng Công
Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã có những định ty. Thị trường trong nước cũng đối mặt với cạnh
hướng chiến lược thực tế, có những kế hoạch tranh khốc liệt, tỷ lệ đối thủ cạnh tranh trong và

kịp thời và linh hoạt để tình hình hoạt động kinh ngoài nước tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến
doanh của Tổng Công ty vẫn phát triển theo kế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công
hoạch dài hạn đã đề ra. Với chiến lược phát triển ty. Tính đến thời điểm hiện tại, theo tổng cục
của LICOGI trong những năm tới được xác định thống kê, năm 2018 có tới 16,7 nghìn doanh ng-

dựa trên ba trụ cột chính là xây lắp, sản xuất hiệp trong lĩnh vực xây dựng (chiếm 12.7% tổng
công nghiệp - vật liệu xây dựng và đầu tư khu đô số doanh nghiệp cả nước), tăng 4.4% so với năm

thị, nhà ở, trong đó, nguồn nhân lực là khâu then 2017. Từ những nhận định rõ nét về thị trường
chốt, quản lý bộ máy là khâu trọng yếu và phát cạnh tranh gay gắt, Ban lãnh đạo Tổng Công ty

huy văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ thường có những thay đổi trong hoạch định chiến lược
xuyên. Licogi đưa ra những mục tiêu về nguồn phát triển, nhằm khắc phục những khó khăn và
lực hiện có để phát triển các ngành nghề: thi chủ động cạnh tranh trên thị trường. Với kinh

công xây lắp, xử lý nền móng, hạ tầng, công trình nghiệm điều hành và quyết tâm cao, HĐQT và
ngầm. Ngoài ra, Licogi sẽ xây dựng lực lượng cán ban điều hành Tổng Công ty LICOGI sẽ phấn đấu
bộ công nhân viên ổn định theo mô hình quản vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo Tổng
trị chuẩn mực, phù hợp với hoạt động thi công công ty từng bước ổn định, phát triển để đáp lại
xây lắp và củng cố phát triển thương hiệu để sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông.
tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Căn cứ tình hình thị trường xây dựng hai năm HĐQT và Lãnh đạo Tổng công ty xin bày tỏ lòng
2017, 2018 và nhận định thị trường trong cảm ơn sâu sắc tới Quý cổ đông, Quý cơ quan
những năm tới, Tổng công ty tiếp tục xác định quản lí nhà nước, các Quý đối tác và sự tận tâm

chiến lược phát triển tập trung vào các lĩnh vực nỗ lực của toàn thể ban điều hành, toàn thể
chủ yếu là thi công xây lắp, xử lý nền móng, hạ CBCNV thuộc Tổng Công ty đã đoàn kết, đồng
tầng, công trình ngầm. Đây là những lĩnh vực lòng để LICOGI có thể đạt được những kết quả
truyền thống của Tổng công ty tiếp tục đã có uy khả quan trong năm 2018, tạo tiền để để phát
tín, thương hiệu trên thị trường, thiết bị thi công triển trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

có sẵn, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thợ vận hành Hãy cùng chúng tôi đồng hành và vững bước
nhiều kinh nghiệm.

trong tương lai, đạt được nhiều thành công mới!
Thay mặt HĐQT
Chủ tịch HĐQT

TẦM NHÌN

“

LICOGI cung cấp giải
pháp sáng tạo và đáng
giá tin cậy với giá cả
hợp lý bằng ứng dụng
những công nghệ tiên

Nhà thầu hạ tầng kỹ thuật và nền móng công trình dẫn đầu tại Việt

tiến và phương thức

Nam và nhà thầu Quốc tế chuyên nghiệp bằng lợi thế công nghệ và

quản lý hiện đạị.

nguồn nhân lực chất lượng cao.
LICOGI nỗ lực nâng
Nhà sản xuất năng lượng, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng

cao chất lượng cuộc

hiệu quả cao.

sống cho cộng đồng và

Nhà đầu tư, phát triển và vận hành khu đô thị mang lại môi trường
sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Ông Dương Xuân Quang
Chủ tịch HĐQT

SỨ

sự phát triển bền vững

MỆNH

chiến lược đầu tư hiệu

CỦA

của Đất nước bằng
quả.
LICOGI xây dựng một

CHÚNG

môi trường làm việc

TÔI

nhân lực chất lượng

hội

tụ

được

nguồn

cao, mang lại cơ hội
phát triển và thành đạt
cùng doanh nghiệp
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THÔNG TIN CHUNG
TỔNG CÔNG TY LICOGI
Thông tin chung

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Quá trình hình thành và phát triển

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
Giới thiệu ban lãnh đạo

Định hướng phát triển

THÔNG TIN CHUNG
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
Tên viết tắt:

LICOGI

Giấy phép ĐKKD

Số 0100106440 cấp ngày 24/11/2010 tại

Tên tiếng anh
			

Vốn điều lệ:		
Trụ sở chính

			

Thành phố Hà Nội, thay đổi lần thứ 7 ngày 11/01/2018
900 Tỷ đồng

Nhà G1, Phường Thanh Xuân Nam,

Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại:

+ 84 024 38542365

Website		

http://www.licogi.com.vn/

Số Fax		

Email		
Mã cổ phiếu
Logo
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LICOGI Corporation - JSC

+ 84 024 38542655
info@licogi.vn

LIC
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
2010
1960

Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng) quyết định thành lập Công ty

1995

2006

12

Bộ Xây dựng có quyết định chuyển Công ty thi công cơ giới thành
Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới

2014

2015

Bộ Xây dựng có Quyết định số 1635/QĐ-BXD chuyển Tổng Công

ty xây dựng và phát triển hạ tầng sang hoạt động theo mô hình
Công ty mẹ - Công ty con

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018

Đà - Công ty mẹ; trong đó Tổng Công ty Xây dựng và phát triển
điều lệ

Bộ Xây dựng có Quyết định số 914/QĐBXD chuyển giao quyền

và nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn nhà nước của Tổng Công ty xây
dựng và phát triển hạ tầng từ Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà về
Bộ Xây dựng với vốn điều lệ là 370,000,000,000 đồng

Bộ Xây dựng có Quyết định số 998/BXD – TCLĐ thành lập Tổng
Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà với nòng cốt là Tổng Công ty Sông

hạ tầng là Công ty con do Tập đoàn Sông Đà nắm giữ 100% vốn

thi công cơ giới

2013
1979

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 53/QĐ-TTg thành lập

2018

Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng
Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng với mức vốn điều lệ là:
900,000,000,000 đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp số 0100106440 với vốn điều lệ 900.000.000.000
đồng.

Bộ Xây dựng chuyển giao quyền sở hữu vốn Nhà nước tại LICOGI
sang SCIC

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018
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NGÀNH NGHỀ
& ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

TRONG NƯỚC:
»

Thi công và xử lý nền móng các loại công trình, khoan

»

Thi công xây lắp và tổng thầu thi công xây lắp các công

»
»
»
»

»
»
»

»

»

14

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
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nổ mìn, các công trình ngầm;
trình dân dụng, công nghiệp;

Xây dựng các công trình giao thông (đường bộ, cầu

đường sắt, cầu đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga,

Các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ yếu
tập trung ở các địa bàn:
»
»
»

đường hầm);

»

đập, kênh, mương, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu,

»

Thi công xây lắp các công trình kỹ thuật hạ tầng đô

»

Xây dựng các công trình thủy lợi, cấp thoát nước (đê,
ống dẫn, trạm bơm), thủy điện, nhiệt điện, bưu điện;

thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây điện,
trạm biến áp điện;

»

»

»

Lắp đặt thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng;

»

công nghiệp, đầu tư và kinh doanh phát triển hạ tầng

»

Đầu tư kinh doanh các dự án về nhà ở, khu đô thị, khu
kỹ thuật;

Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và sản xuất vật liệu xây
dựng từ đất sét; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ
xi măng;

Kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

Cung ứng và quản lý nguồn lao động;

»

»

Thành phố Hà Nội,

Thành phố Hồ Chí Minh,
Phú Thọ,
Lai Châu

Hải Dương
Thái Bình

Quảng Ninh
Thanh Hóa

Quảng Nam
Đà Nẵng

Quảng Ngãi
Nha Trang

Kiên Giang

NGOÀI NƯỚC:
Xuất nhập khẩu máy, thiết bị, sản phẩm cơ
khí; Xuất khẩu lao động và chuyên gia

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
VĂN PHÒNG HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN
PHÒNG
TỔNG CÔNG
TY

CÁC ĐƠN VỊ HOẠCH TOÁN
PHỤ THUỘC

PHÒNG
TỔ CHỨC
CÁN BỘ

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

CÁC BQLDA

1. Văn phòng đại diện thành
phố HCM
2.Chi nhánh Licogi số 1
3. Chi nhánh vật liệu xây dựng
Licogi
4. Chi nhánh xuất khẩu lao
động

16

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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PHÒNG
KINH TẾ KẾ
HOẠCH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
THANH TRA
PHÁP CHẾ

BAN ĐIỀU HÀNH

1.Ban điều hành,

2. Ban chỉ huy công trình,
3. Ban dự án

PHÒNG KĨ
THUẬT CÔNG
NGHỆ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
VẬT TƯ
QUẢN LÝ
THIẾT BỊ

PHÒNG
QUẢN LÝ DỰ
ÁN

PHÒNG
KIỂM TOÁN
NỘI BỘ

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

CÁC CÔNG TY CON

1. CTCP Cơ giới và xây lắp số 9
2. CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI
3. CTCP LICOGI 15
4. CTCP LICOGI Quảng Ngãi
5. CTCP Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
6. CT TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI
7. CTCP Cơ giới và xây lắp số 10
8. CTCP Đầu tư, xây lắp và VLXD Đông Anh
9. CTCP LICOGI 17
10. CTCP Tư vấn LICOGI
11. CTCP Lắp máy điện nước LICOGI
12. CT TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2

1. CTCP LICOGI 12
2. CTCP LICOGI 13
3. CTCP LICOGI 14
4. CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18
5. CTCP LICOGI 19
6. CTCP Thủy điện Bắc Hà
7. CTCP Thủy điện Đăkđrinh
8. CTCP Đầu tư xây dựng Thương mại Dầu
khí - IDCO
9. CTCP Đầu tư xây dựng Vinashin - Licogi
10. CTCP Quản lý dự án và Xây dựng (Licogi
- PMC)

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018
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CÁC CÔNG TY CON
Cho đến ngày 31/12/2018, Tổng Công Ty LICOGI đã có 12 công ty con

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 10

• Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An

• Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

• Địa chỉ: 382 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà

• Hoạt động SXKD: Xây lắp.

khu công nghiệp.

• Hoạt động SXKD: Xây lắp.

Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

50,266,000,000 VND
51.0%

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần Licogi 15
• Địa chỉ: Số 44, Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm
Sơn, Thanh Hóa.

• Hoạt động SXKD: Xây lắp.

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

10,200,000,000
64.65%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

CTCP Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20

• Hoạt động SXKD: Sản xuất cơ khí, luyện kim, đầu tư
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

310,000,000,000
89.06%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi
• Địa chỉ: Số 35, Hai Bà Trưng, Thành phố Quảng Ngãi.
• Hoạt động SXKD: Xây lắp và sản xuất VLXD.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

18,935,400,000
64.77%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI

Nẵng.

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

11,700,000,000 VND
57.71%

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần Licogi 17

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

10,000,000,000
56.33%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần Lắp máy điện nước Licogi

quyền sử dụng đất; Xây lắp.

• Hoạt động SXKD: Xây lắp, gia công cơ khí

24,380,000,000 VND
92.58%

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

900,000,000,000 VND
100%

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

29,500,000,000 VND
51.85%

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần Tư vấn Licogi

• Hoạt động SXKD: Tư vấn xây dựng.

• Hoạt động SXKD: Xử lý nền móng, Xây lắp.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

• Hoạt động SXKD: Xây lắp.

Thành phố Chí Linh, Hải Dương.

• Địa chỉ: Nhà G1, 491 đường Nguyễn Trãi, Phường

• Hoạt động SXKD: Đầu tư, kinh doanh bất động sản,

• Hoạt động SXKD: Sản xuất vật liệu xây dựng

• Địa chỉ: Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường

• Địa chỉ: Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, Phường Thanh
Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

• Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

• Địa chỉ: Số 20, phố Nguyễn Thái Học II, Phường Sao Đỏ,

• Địa chỉ: Số 61E, La Thành, phường Láng Thượng, Quận
Đống Đa, Hà Nội.

CTCP Đầu tư, xây lắp và VLXD Đông Anh

Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

11,430,000,000
89.92%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

4,800,000,000
60.00%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

CT TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Licogi 2
• Địa chỉ: Khu đô thị mới cột 5-cột 8, phường Hồng Hải,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

• Hoạt động SXKD: Đầu tư, kinh doanh bất động sản,
quyền sử dụng đất; Xây lắp.
Vốn điều lệ đăng ký:

Vốn điều lệ đã góp:
100%

90,000,000,000
60,567,849,511

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

VND
VND

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
Cho đến ngày 31/12/2018, Tổng Công Ty đã có 10 công ty liên kết

Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh
• Địa chỉ: Xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần LICOGI 12

Công ty cổ phần LICOGI 19

• Địa chỉ: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận

• Địa chỉ: Đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính,

• Hoạt động SXKD: Xây lắp, sản xuất VLXD

• Hoạt động SXKD: Xây lắp.

Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

70,000,000,000
8.52%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

8,400,000,000
22.62%

• Hoạt động SXKD: Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

1,184,216,000,000
1.16%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần Quản lý dự án và Xây
dựng (Licogi - PMC)
• Địa chỉ: Tầng 1, Chung cư ngõ 130, phố Đốc Ngữ, quận
Ba Đình, TP Hà Nội.

• Hoạt động SXKD: Xây lắp và quản lý dự án.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
Thương mại Dầu khí - IDCO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
Vinashin - Licogi

• Địa chỉ: Số 67, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường

• Địa chỉ: P 1502, Nhà 17 tầng, HACINCO, số 99 Ngụy

• Hoạt động SXKD: Đầu tư khu đô thị, khu công nghiệp.

• Hoạt động SXKD: Xây lắp.

Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

827,222,000,000
0.36%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Như Con Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

10,000,000,000
10.0%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

3,000,000,000
10.0%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần LICOGI 14

Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà
• Địa chỉ: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

• Hoạt động SXKD: Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

660,000,000,000
44.11%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty Cổ phần LICOGI 13
• Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến,
phường Nhân Chính , quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

• Hoạt động SXKD: KD bất động sản, quyền sử dụng đất;
Đầu tư, sản xuất, KD điện; Xây lắp, sản xuất VLXD.
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

435,980,320,000
6.23%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

• Địa chỉ: Số 2068 đường Hùng Vương, phường Nông

• Địa chỉ: Nhà H2A, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh

quyền sử dụng đất; Xây lắp.

đô thị.

Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

• Hoạt động SXKD: Đầu tư, kinh doanh bất động sản,
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

149,991,800,000
26.42%

VND

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

• Hoạt động SXKD: Xây lắp; Đầu tư, kinh doanh nhà ở và
Vốn điều lệ đăng ký, thực góp:

81,000,000,000 VND
18.75%

Tỷ lệ sở hữu của Licogi

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
01

02
Ông DƯƠNG XUÂN QUANG

HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐỒNG

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị,

QUẢN

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

TRI

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân:

Chức vụ tại các tổ chức khác:

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

• Chủ tịch HĐTV Công ty CP LICOGI
12.

03

Ông ƯNG TIẾN ĐỖ

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
Cá nhân: 0 cổ phần

Ông HOÀNG QUỐC QUÂN

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Thạc sỹ kinh
tế MBA

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 0 cổ
phần

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
05
Ông PHAN THANH HẢI

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 0 cổ
phần

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và VLXD
Đông Anh;

01

02

68,279 cổ phần

Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH PHƯƠNG

Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân:
200 cổ phần

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

(Từ ngày 1/11/2018 Ông Ưng Tiến Đỗ nghỉ hưu
theo chế độ)
04

Ông NGUYỄN THANH HỢP

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 0 cổ
phần

Chức vụ tại các tổ chức khác:

• Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH
MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP CG và Xây lắp số 9;

02
Ông PHAN ĐỨC HÙNG

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân:
16,796 cổ phần

Chức vụ tại các tổ chức khác:
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chính ngân hàng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
Cá nhân: 0 cổ phần

Chức vụ tại các tổ chức khác:

Ông PHAN THANH HẢI

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
Giám đốc

01

BAN
ĐIỀU
HÀNH

Đã giới thiệu ở phần Thành viên
Hội đồng quản trị

và Đô thị LICOGI

04

03
Bà PHAN LAN ANH

Phó Tổng Giám đốc

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân:

chính Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế
19,594 cổ phần

Chức vụ tại các tổ chức khác:

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi;
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn LICOGI;
• Thành viên HĐQT Công ty CP LICOGI 14;

22

SOÁT

• Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà ở

• Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Đông Anh
• Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Bắc Hà.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài

KIỂM

Trưởng Ban kiểm soát

Nhà ở và Đô thị LICOGI

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nga, Cử nhân Tài

LICOGI;

BAN

• Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV

• Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây
dựng LICOGI 2;

Bà LÊ THANH HUYỀN

• Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Đông Anh
LICOGI.

Ông LÊ KHẮC DUY

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sĩ Kỹ
thuật

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 6,500
cổ phần

Chức vụ tại các tổ chức khác:

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lắp máy điện LICOGI

• Ủy viên HĐQT Công ty CP Kỹ thuật nền móng và xây
dựng 20

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

Theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 dụng nói chung và kinh doanh bất động sản nói

05
BAN
ĐIỀU

Ông NGUYỄN DANH QUÂN

Chức vụ tại các tổ chức khác:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

• Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Đông Anh

Phó Tổng Giám đốc

HÀNH

Xây Dụng, Thạc sỹ Kinh tế

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
Cá nhân: 469,664 cổ phần

• Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Bắc Hà
LICOGI

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số
10.

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kỹ thuật nền móng và
Xây dựng 20 (LICOGI 20)

06
Ông NGUYỄN ANH DŨNG

Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp, Thạc sỹ
kinh tế

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cá nhân: 5,400
cổ phần

Chức vụ tại các tổ chức khác:

• Trưởng BKS Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9
• Trưởng BKS Công ty CP LICOGI 15

• Trưởng BKS Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI

• Trưởng BKS Công ty CP Kỹ thuật nền móng và xây
dựng 20 (LICOGI 20)

• Thành viên BKS của Công ty CP Thủy điện Bắc Hà

• Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng
số 18

• Thành viên HĐQT Công ty CP Licogi 19

24

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH
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của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh riêng bứt tốc để phát triển nhanh và bên vững.

định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ Tuy nhiên, theo Báo cáo ngành Xây dựng của
thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm CTCP chứng khoán FPT phát hành 2018, tăng

nhìn đến năm 2050, từ năm 2015 đến 2025 ưu trưởng xây dựng sẽ tiếp tục giảm tốc, chủ yếu
tiên phát triển các vùng đô thị hóa cơ bản, giảm do xây dựng nhà ở, nhà không để ở và cơ sở hạ
thiểu sự phát triển phân tán, cục bộ; giai đoạn từ tầng đều kém khả quan so với 2018, duy nhất

năm 2026 đến năm 2050 chuyển dần sang phát xây dựng công nghiệp sẽ tăng tốc (tuy nhiên,
triển theo mạng lưới đô thị.

lĩnh vực này chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong xây

dựng, chỉ ở 12% trong 2016). Theo dự phóng

Mặt khác, theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc của BMI, ngành xây dựng sẽ tăng trưởng 7.23%
gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong năm 2019.
của Chính phủ, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc

đạt khoảng 62%, trong đó, tại đô thị đạt 65%, FPTS cho rằng, những động thái hạn chế bong
tại nông thôn đạt 60%; giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ bóng bất động sản đã làm giảm đà tăng trưởng

xuống dưới 5%; nâng tỷ lệ hộ gia đình có công lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong năm

trình _ phụ hợp vệ sinh lên 70% (gồm 95% tại 2018 và dự tính sẽ tiếp tục trong năm 2019. Do
đô thị và 50% tại nông thôn); tỷ lệ nhà ở chung đó, giá lĩnh vực xây nhà ở và nhà không để ở sẽ
cư trong 3 các dự án phát triển nhà ở tại đô thị tăng trưởng chậm lại trong năm tới.

loại đặc biệt (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) Tuy nhiên, với việc Việt Nam đang trở thành

đạt trên 80%, đô thị từ loại I đến loại II đạt trên điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn trong năm 2019,
50%, đô thị loại III đạt trên 30% tông số đơn vị FPTS đánh giá tăng trưởng xây dựng công ngnhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối hiệp có thể tăng tốc trong năm 2019, và cũng là

thiểu khoảng 20% tông quỹ nhà ở tại các đô thị lĩnh vực xây dựng duy nhất có triển vọng khả
loại III trở lên.

quan trong năm tới.

Đây là những tiền đề thuận lợi giúp các doanh Do vậy, Tổng Công ty sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng,
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân chủ động để nắm lấy những cơ hội trong tương lai.

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018
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VỊ THẾ
Licogi có thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực
thi công cơ giới, xử lý nền móng, xây dựng các

công trình ngầm quy mô lớn, garage của các tòa

nhà cao ốc,… với lực lượng thiết bị hiện đại được
nhập khẩu từ nhiều nước tiên tiến trên thế giới

như: Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc… Trải qua 60

năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Licogi sở
hữu đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, trong đó, có
nhiều cán bộ có trình độ đại học, trên đại học và

công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chính
quy trong và ngoài nước, với bề dày kinh nghiệm
trong quản lý, tổ chức thi công đặc biệt là các công
trình đòi hỏi ứng dụng công nghệ thi công hiện đại
theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ hiệu quả thi công công
trình lớn, trọng điểm trên kháp mọi miền của Tổ
quốc, thương hiệu Licogi đã được các chủ đầu tư

trong và ngoài nước đánh giá cao. Tên tuổi của Licogi gắn với nhiều công trình, dự án quan trọng

của quốc gia như: Các công trình thủy điện: Hòa
Bình, Sơn La, Bản Chát, Lai Châu, Hàm Thuận – Đa

Mi, Đăk my, A Vương, Đăkđrinh; nhiệt điện Uông
Bí, nhiệt điện Phả Lại 1 và 2, nhiệt điện Mông

Dương, Apatit Lào Cai; nền móng Trung tâm hội
nghị quốc gia, Nhà quốc hội, Tổng lãnh sự quán

Điểm mạnh:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, cao ốc Petro Landmark; hạ
tầng giao thông cảng hàng không quốc tế Nội Bài,

đê chắn song Dung Quất, kênh thủy lợi Phước Hòa
– Bình Phước dài nhất Đông Nam Á, âu tàu nhà máy
công nghiệp tàu thủy Dung Quất…

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây

dựng, Licogi cũng nắm giữ vị trí dẫn đầu thị trường.
Đối với sản phẩm thép hợp kim, bi đạn, Tổng công

ty là nhà cung cấp số 1, với 80% thị phần bi đúc cho
ngành xi măng và 40-50% thị phần của sản phẩm

hợp kim đúc. Sản phẩm nhôm định hình chiếm

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
Chiến lược phát triển của LICOGI trong những năm tới được xác định dựa trên ba trụ cột chính là

(i) Xây lắp, (ii) Sản xuất công nghiệp - vật liệu xây dựng và (iii) Đầu tư khu đô thị, nhà ở, khu công
nghiệp, trong đó, nguồn nhân lực là khâu then chốt, quản lý bộ máy là khâu trọng yếu và phát huy
văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên.

Việc kiện toàn, sắp xếp lại nhân sự, bộ máy quản lý, điều hành được thực hiện từ Công ty mẹ đến
các công ty con, cụ thể:
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khoảng 8% thị phần do chỉ hướng và phân khúc thị

phía Bắc, với 30% thị phần, tương đương 20% thị
phần toàn quốc. Các công trình tiêu biểu sử dụng
sản phẩm của Tổng công ty như: nhà máy Kyocera

(Hải Phòng), tổng kho dự trữ quốc gia (Đông Anh),
nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh)… Riêng
sản phẩm giàn không không gian khớp cầu, Licogi là

nhà cung cấp đứng đầu thị trường đối với các công
trình có mái đòi hỏi khẩu độ lớn như nhà thi đấu,

trung tâm triển lãm, kho chứa (chiếm khoảng 80%
thị phần).

Chất lượng công trình, sản phẩm được Tổng công ty đặt lên hang đầu, tạo được niềm tin nơi khách

hàng. Đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi giúp Tổng công ty thu hút thêm lượng khách hàng
tiềm năng.

Đội ngũ cán bộ năng động, có trình độ chuyên môn, nhiệt huyết cao, tập thể đoàn kết, nhất trí phát huy
sức mạnh tập thể.

thống máy móc, thiết bị thi công hiện đại, đào tạo, xây dựng phát triển nguồn
nhân sự để đủ năng lực đấu thầu, ký kết các hợp đồng thi công xây lắp, quản

lý và triển khai các gói thầu/dự án quy mô lớn, làm cơ sở giao lại cho các công
ty con, Công ty liên kết.

trường cao cấp. Đối với sản phẩm phẩm tấm lợp fi-

bro xi măng, thị phần của Licogi chủ yếu ở khu vực

Công ty mẹ sẽ thực hiện chức năng chủ yếu là đầu tư đồng bộ, có chiều sâu hệ
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Tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc toàn diện Tổng Công ty, nâng cao hiệu
quả hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, tăng cường hiệu lực,
hiệu quả của công tác quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro
thông qua việc hòan thiện hệ thông quy trình, quy chế quản trị nội bộ, phân

tách rõ nhiệm vụ các đơn vị tại trụ sở chính của Công ty mẹ phù hợp thông

lệ quốc tế theo ba khối chức năng: trực tiếp kinh doanh - hỗ trợ kinh doanh -
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trực tiếp thi công xây lắp, vận hành.

Củng cố và tăng cường mối liên kết chặt chẽ, hiện diện giữa Công ty mẹ và các
công ty Con trên các mặt: nhân sự, quản lý, điều hành, quan hệ kinh tế và phân

chia lợi ích. Thực hiện cử nhân sự có trình độ, kinh nghiệm làm đại diện phần
vốn góp của LICOGI tại các công ty con, công ty liên kết. Tiếp tục rà soát, hoàn
thiện quy chế quản lý vốn đầu tư của Tổng Công ty vào doanh nghiệp khác,

trong đó, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện
phần vốn góp, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của việc giám sát các khoản
đầu tư ra bên ngoài

Cơ hội:

Nhu cầu đầu tư phát triển nhà ở, các khu đô thị mới và các công trình cơ sở hạ tầng, năng lượng ngày
càng cao sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho Tổng công ty trong tương lai.

Thách thức:

Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, trên thị trường hiện tại.

Giá cả nguyên vật liệu biến động làm giảm tính chủ động và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của
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Tổng công ty.
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ĐỊNH HƯỚNG CHI TIẾT
Định hướng phát triển công nghệ
Tiếp tục tăng cường, làm giàu kinh nghiệm và

Chiến lược quản lý và điều hành sản
xuất

công nghệ thi công cọc khoan nhồi, tường vây

Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực quản lý,

chú trọng ứng dụng máy khoan cọc nhồi theo

thích ứng với thị trường, đi đôi với việc đổi mới

thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại

và không ngừng cải tiến, đổi mới, trong đó,
công nghệ tuần hoàn cho các cọc khoan nhồi có

đường kính và độ sâu lớn, thành hố khoan đòi
hỏi khắt khe về độ thẳng đứng; khoan xoay AUGER, ACCELERATOR áp dụng cho nền địa chất
cứng như: sét kết, đá.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thi công công

trình ngầm, tiến tới làm chủ công nghệ xây dựng

các công trình ngầm quy mô lớn như: tàu điện
ngầm, đường giao thông ngầm… Tăng cường

áp dụng công nghệ thiết kế, thi công sàn bóng,
móng Top-base.

Nghiên cứu phát sản xuất tấm lợp theo công
nghệ mới không sử dụng Amiăng; nâng cao chất
lượng các sản phẩm đúc kim loại, nhôm thanh

định hình, giàn không gian cho phù hợp yêu cầu
về bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh doanh.

điều hành cho các cấp quản lý, trình độ tay nghề

cho công nhân kỹ thuật để chủ động chuyển đổi,
trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm.

Tập trung tìm kiếm các nguồn việc có nguồn thanh

toán chắc chắn, rõ ràng; không ký các hợp đồng
thi công công trình, dự án có giá thấp, khả năng

thanh toán kém. Ưu tiên chú trọng đấu thầu các
công trình, dự án xử lý nền móng, hạ tầng thuộc
phân khúc thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của
LICOGI so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, đặc biệt trong

việc huy động, giám sát và sử dụng vốn, cũng như
đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Thực hiện tái

cấu trúc toàn diện danh mục, cơ cấu nợ vay theo
nguyên tắc giảm sự lệ thuộc vào các nguồn vốn giá

Tập trung phát huy ngành nghề mũi nhọn về hạ

Đầu tư các dự án đô thị và khu công nghiệp: đẩy

kỹ thuật các khu công nghiệp, khu đô thị, xử lý nền

E7 Phạm Hùng; G1 Thanh Xuân Nam.

tầng kỹ thuật và xử lý nền móng đòi hỏi kỹ thuật

cao. Ngoài việc tiếp tục tham gia thi công hạ tầng

móng các công trình ngầm, công trình cao tầng, nhà
máy điện, xi măng…, ưu tiên bố trí nguồn lực đi sâu
nghiên cứu và tham gia thi công các công trình giao

thông ngầm trong nội thị, đặc biệt là các đường hầm

lý ở tất cả các khâu, từ đấu thầu, quản lý hợp đồng,

thi công, nghiệm thu, thanh - quyết toán. Hoàn
theo hướng quản lý tập trung, đảm bảo phân bổ
và tính đủ chi phí của từng công trình nhằm khai

thác, sử dụng và tiết kiệm có hiệu quả các nguồn
lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Coi trọng công tác quản lý chất lượng, đảm bảo
an toàn lao động. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo,
cải tiến kỹ thuật nhằm làm giảm chi phí, nâng cao
hiệu quả, hiệu suất hoạt động.

Nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực máy móc,
thiết bị phục vụ thi công các công trình ngầm.

liên kết với cổ đông chiến lược và các doanh nghiệp

FDI là tổng thầu lớn như: HYUNDAI, OBAYASHI, HAZAMA, SHIMIZU, SUMITOMO… Chiến lược sản xuất
công nghiệp và vật liệu xây dựng

Chiến lược sản xuất công nghiệp và vật
liệu xây dựng

sản xuất sản phẩm cơ khí (bi đạn cho ngành xi

Tăng cường công tác quản lý giá thành, định mức

Liệt, Nam ga Hạ Long, Trụ sở Tổng Công ty tại lô

Nghiên cứu và tăng cường các hoạt động liên doanh,

kinh tế kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản

nguồn vốn ngắn hạn.

mạnh triển khai các dự án: Khu đô thị mới Thịnh

giao thông, tuyến đường sắt đô thị, metro.

Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển các mặt hàng

đến từng đội sản xuất, chủ công trình, chi nhánh
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Chiến lược đầu tư và xây dựng

cao, giảm mất cân đối giữa vay nợ và đầu tư từ

thiện công tác giao khoán thầu thi công xây lắp
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Chiến lược sản xuất xây lắp

truyền thống, thế mạnh như: sản xuất vật liệu xây

dựng (tấm lợp các loại, nhôm thanh định hình...),
măng, đúc thép, dàn khung không gian, gia công lắp

dựng kết cấu phi tiêu chuẩn...) với mục tiêu nâng
cao chất lượng và duy trì vị thế, thị phần đã xác lập.

Định hướng đến 2020 duy trì năng lực sản xuất và

tiêu thụ trên 10.000 tấn sản phẩm cơ khí đúc thép,
5.000 tấn nhôm thanh định hình, tiến tới đảm nhận
trọn gói các dự án sử dụng vật liệu nhôm.

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo
hướng thân thiện với môi trường, trong đó, chú
trọng phát triển các sản phẩm tấm phẳng (tấm lợp
không sử dụng amiăng thay thế), gạch không nung,
bê tông đúc sẵn.
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CÁC RỦI RO:
Rủi ro kinh tế
Hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và xây
dựng, những biến động của nền kinh tế và sự
thay đổi của các chính sách kinh tế vĩ mô của

Nhà nước có tác động không nhỏ tới hoạt động

của Tổng công ty. Kinh tế càng phát triển, tốc độ
tăng trưởng ổn định kéo theo nhu cầu xây dựng
hạ tầng, nhà ở và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật,

qua đó đẩy mạnh nhu cầu về sản phẩm xây
dựng, đem lại cơ hội phát triển và thị phần tiêu

thụ cho Tổng công ty. Ngược lại, khi nền kinh tế
gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm sút cũng

Rủi ro hoạt động:

Rủi ro tài chính:

Rủi ro đặc thù ngành:

xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, sẽ tác động

Về thị trường, đối thủ cạnh tranh:

Công tác nghiệm thu, quyết toán công trình

Năm 2018, kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi

tư, khối lượng và tiến độ thi công các công trình, trong khi

Rủi ro tín dụng: Để thực hiện kinh doanh, doanh nghiệp có
thị trường bất động sản có đặc thù chu kỳ phát triển dự án

trong thời gian dài, việc nghiệm thu, quyết

sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các kế hoạch sản

ngược lại đến sự phát triển của ngành Xây dựng
nói chung trong đó có Tổng công ty

Thị trường xây dựng phụ thuộc nhiều vào kế hoạch đầu

toàn cầu có xu hướng cải thiện, tổng sản phẩm

trong lĩnh vực này ngày càng nhiều dẫn đến sự cạnh tranh

và phát triển. Hoạt động đầu tư, thương mại
trong nước (GDP) cả năm 2018 tăng 7.08%, là

mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 cho đến nay,
cho thấy kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu tăng

trưởng tốt, các chính sách kinh tế vĩ mô đang đi
đúng hướng

Rủi ro pháp luật:
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công
ty cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh của
Tổng Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản
pháp luật về Luật doanh nghiệp, các văn bản

pháp luật về thị trường chứng khoán. Những
năm gần đây hệ thống pháp luật đã được quan
tâm bổ sung, sửa đổi song vẫn còn nhiều bất cập.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuy-

ên cập nhật, nắm bắt các thay đổi để thực hiện
cho chính xác. Tuy nhiên, thủ tục hành chính vẫn

còn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi có
quá nhiều thủ tục, nhiều khâu.
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đó số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh
gay gắt trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Cạnh
tranh không thể tránh khỏi áp lực phải hạ giá thầu, doanh

số và lợi nhuận, mặt khác lại đòi hỏi các doanh nghiệp xây
dựng phải có giải pháp hợp lý để tiếp cận thị trường, duy
trì và gia tăng thị phần tiêu thụ nhưng đồng thời vẫn phải
đảm bảo được chất lượng và tiến độ bàn giao thành phẩm.
Về lao động:

Với đặc thù ngành thường xuyên di chuyển theo các dự
án tại các tỉnh thành nên ngoài các nhân sự ổn định sẽ có
một lượng lớn lao động tạm thời, khó quản lý hơn. Tổng
Công ty cũng thuộc ngành đòi hỏi nguồn lao động lớn,

nếu không đáp ứng đủ, kịp thời, nhất là trong mùa cao

thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó một

Đặc thù của ngành Xây dựng và nhất là trong

kéo dài 2-3 năm thậm chí 3-5 năm. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi

toán, bàn giao thường bị kéo dài (khoảng 2-3

lượng vốn lớn được tài trợ từ vốn vay ngân hàng. Đồng thời,
nào của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại

về chính sách tiền tệ, lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2018, mặt bằng

lãi suất huy động và cho vay giữ ổn định. Điều này tạo điều
kiện thuận lợi cho Công ty khi tiếp cận nguồn vốn vay ngân
hàng với một chi phí hợp lý.

Rủi ro tỷ giá: Trong năm 2018, tỷ giá trung tâm được giữ
ổn định và dự báo sẽ duy trì sang năm 2019. Điều này sẽ tạo
thuận lợi cho Công ty trong hoạt động giao thương với các
đối tác nước ngoài.

Rủi ro khác:

điểm sẽ gây xáo trộn hoạt động của Doanh nghiệp.

HĐKD của Tổng công ty bị ảnh hưởng bởi những rủi ro khác

toàn lao động là vấn đề quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên,

chiến tranh, bệnh dịch,… làm giảm lợi nhuận của Tổng Công

Về an toàn lao động:

Trong các hoạt động thi công xây lắp, LICOGI luôn coi an

với đặc thù của ngành xây lắp là phải lao động trong nhiều

điều kiện khó khăn (làm việc trên cao, tại khu vực địa hình
hiểm trở,…) và đặc thù vận chuyển khối lượng nguyên vật
liệu lớn, nguy cơ xảy ra mất an toàn rất có thể xảy ra.

như: Rủi ro thiên tai (hạn hán, bão lũ), biến động giá cả, sự
ảnh hưởng những biến động chính trị , xã hội trên thế giới,
ty hoặc làm cho các khách hàng truyền thống có thể bị giảm

sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những
rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực
tiếp hoặc gián tiếp đến HĐKD của Tổng Công ty.

hoạt động thi công công trình là việc thi công
tháng), trong khi nhiều chủ đầu tư chưa hoàn
thiện đủ các thủ tục pháp lý, giải ngân chậm
trễ, ảnh hưởng không ít đến tiến độ thanh

quyết toán, dẫn tới không phản ánh đúng hiệu
quả kinh doanh cũng như kết quả doanh thu,

lợi nhuận của Tổng công ty giữa các quý và các
năm tài chính.

Rủi ro môi trường:

Các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty
luôn tác động trực tiếp đến môi trường. Các
dự án đang xây dựng có thể phát sinh ô nhiễm
không khí, nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn cho
môi trường xung quanh. Ngoài ra các dự án

phức hợp quy mô lớn khi đã đi vào sử dụng
có thể làm thay đổi môi trường sinh thái của

các vùng lân cận. Điều này đòi hỏi mỗi một dự
án đầu tư của Tổng công ty cần phải phân tích
đánh giá kỹ lưỡng các tác động đến môi trường.
Áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, nguyên vật
liệu ít gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.
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TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Tổng quan kết quả hoạt động kinh doanhnăm 2018
Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
Tổ chức và nhân sự
Tình hình tài chính

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018

KẾT QUẢ SXKD TRONG NĂM 2018
Năm 2018 chứng kiếm sự tăng trưởng thần kì của

dựng Việt Nam chứng kiến sự phân hóa mạnh và

cao hơn mức kế hoạch đề ra từ 6.5% đến 6.7%

tổng cục thống kê, năm 2018 có tới 16,7 nghìn

nền kinh tế Việt Nam so với 10 năm qua: tốc độ
tăng trưởng GDP năm 2018 ước tính đạt 7.08%,

và cao hơn GDP cả năm 2017 là 6.81%; trong
đó, ngành xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ

9.16%, đóng góp 0.65 điểm phần trăm, điều này
ảnh hưởng tích cực, tạo cơ hội tăng trưởng mạnh

mẽ cho ngành xây dựng nói chung và hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty nói riêng.

Năm 2018, đối với Tổng công ty LICOGI- CTCP
bên cạnh những tác động tích cực từ nền kinh

tế, tuy nhiên Tổng công ty vẫn phải đối mặt với
những khó khăn mà nó đem lại. Thị trường xây
Chỉ tiêu

doanh nghiệp lớn, rào cản gia nhập thấp. Theo

doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (chiếm

12.7% tổng số doanh nghiệp cả nước), tăng 4.4%
so với năm 2017.

Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty vẫn kiên định
với mục tiêu chiến lược của mình, nỗ lực đầu tư

để không ngừng duy trì và mở rộng, vượt qua

khó khăn thách thức để phát triển. Do vậy, năm

2018, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của

Tổng công ty chưa đạt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ
đề ra, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2016

2017

2018

Doanh thu thuần

Triệu đồng

2,891,004

2,606,452

2,600,189

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

(418,024)

(43,648)

60,618

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận sau thuế

34

Đơn vị

cạnh tranh gay gắt: sự tăng nhanh của số lượng

Triệu đồng
Triệu đồng

2,675,670

(427,125)
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2,361,509

(56,628)

2,325,127

CARG giai đoạn

2016-2018
-3.47%

Kế hoạch Thực hiện

TH2018/

TH/KH

Giá trị sản lượng

Triệu đồng 2,895,651 4,127,284 3,035,221

105%

74%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

Nội dung

Doanh thu thuần

Đơn vị

Thực hiện

năm 2017 năm 2018 năm 2018

Triệu đồng 2,606,452 3,411,170 2,600,189
(43,648)

96,462

60,618

TH2017

(0.24%)

238.88%

» Doanh thu thuần đạt 2,600 tỷ đồng, giảm 0.24% so với 2017 và đạt 76% kế hoạch đề ra.

2018
76%

63%

» Lợi nhuận trước thuế, đạt 61 tỷ đồng, tăng 239% so với năm 2017 và đạt 63% kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2018, nhìn chung lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Tổng công ty đã

cải thiện đáng kể, chuyển từ lỗ sang lãi, một số công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty phát
triển khá tốt trong giai đoạn này. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 35.15% chủ yếu

do nhận lợi nhuận được chia từ Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI, Công ty CP Đầu tư, Xây lắp

và VLXD Đông Anh, Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9, Công ty CP LICOGI 14, Công ty TNHH MTV
Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2…

Tuy nhiên, doanh thu thuần của Tổng Công ty chưa thấy có sự tăng trưởng do năng lực tài chính
của LICOGI trong báo cáo tài chính năm 2017 không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư cũng
như của nhà Thầu chính nên gặp khó khăn trong công tác tiếp thị đấu thầu.

-4.57%

46,527
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TÌNH HÌNH
ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

»

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
»

02 căn hộ tại số 81/6 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiều, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh được

mua chờ tăng giá để bán với Nguyên giá và hao mòn lũy kế lần lượt là 2,745,140,454 đồng và

31/12/2017

31/12/2018

Triệu đồng

619,070

675,729

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Triệu đồng

578,453

632,973

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

Triệu đồng

(18,644)

(20,254)

Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào công ty con

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tổng cộng

Triệu đồng

20,330

Triệu đồng

-

Triệu đồng

59,261

Triệu đồng

639,400

tại ô đất 07-E7 Phạm Hùng
a. Quy mô:
»
»
»
»
»
»
»
»

Chức năng sử dụng đất: Cơ quan, văn
phòng và dịch vụ thương mại;
Diện tích: khoảng 6,500 m2;

Diện tích xây dựng: khoảng 2,260 m2;
Mật độ xây dựng: 34.8%;

Tầng cao công trình: 30 tầng;

Tầng hầm: Dự kiến 04 tầng hầm.

Tổng diện tích sàn: khoảng 67,800 m2;
Hệ số sử dụng đất: khoảng 10.43 lần;

Dự án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt Quy

36

hoạch chi tiết Khu vực trụ sở các Tổng công ty
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a. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô

hoạch Đầu tư xin chấp thuận chủ trương

»

nhà nước về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất

»

hoạch và Đầu tư và được các Sở, Ngành

c. Thu xếp tài chính cho dự án:

mặt và phương án kiến trúc sơ bộ;

Đã lập hồ sơ đề xuất dự án trình Sở Kế

20,818
-

63,011

động sản. Hiện nay, Tổng công ty đã hoàn

thiện hồ sơ đề xuất theo ý kiến của Sở Kế

chức năng thông qua.
c. Dự kiến kế hoạch năm 2019:
»

»

ty đã đặt cọc tiền sử dụng đất từ năm 2008 (8.45
tỷ đồng), hiện tại Tổng công ty chưa được giao
chủ đầu tư và giao đất chính thức.

b. Tình hình thực hiện năm 2018:
»
Lập bảng đo đạc địa hình hiện trạng khu
»

»

đất tỷ lệ 1/500;

Xin cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới
đường đỏ, cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật của
lô đất;

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế tổng
mặt bằng và phương án kiến trúc công
trình; Đã tuyển chọn xong phương án

thiết kế Tổng mặt bằng và phương án kiến

trúc công trình; Hiện đang tiến hành hoàn

b. Cơ cấu vốn:

»

»

Số tầng: 23 tầng (gồm 03 tầng hầm; Khối

thương mại dịch vụ 5 tầng); Khối văn

phòng gồm có 8 tầng; 10 tầng nhà ở căn hộ.

b. Tình hình thực hiện năm 2018 và Dự kiến
kế hoạch năm 2019
Đang nghiên cứu phương án đầu tư và tính khả

thi của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân

khu H2-3 làm cơ sở lập hồ sơ quy hoạch tổng
mặt bằng và phương án kiến trúc trình Sở Quy

hoạch Kiến trúc chấp thuận và tiến tới lập hồ

sơ đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án được Ngân hàng TMCP Việt Nam

hạn rút vốn ngày 19/9/2018. Công ty
phải huy động nguồn vốn từ tổ chức khác

nhằm đủ nguồn tài chính phục vụ việc chi
trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng;

tiền thanh toán cho các Nhà thầu và thanh

quan để đảm bảo khởi công vào cuối năm

Diện tích khu đất: 1,928m2

đầu tư.

và Tổng công ty LICOGI-CTCP đã hết thời

thi công và các hồ sơ pháp lý khác có liên

»

Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác:

đồng tín dụng ký giữa Ngân hàng VP Bank

phương án kiến trúc và Tổng mặt bằng;

a. Quy mô:

ứng 15.16% tổng vốn đầu tư;

trợ vốn theo các Hợp đồng tín dụng. Hợp

Được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận

Văn phòng và Nhà ở CBCNV LICOGI

đó vốn góp của Công ty: 900 tỷ đồng tương

Thịnh Vượng (Ngân hàng VP Bank) tài

chủ trương đầu tư dự án;

Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp

Tổng vốn đầu tư: 5,936.450 tỷ đồng trong

5,036.45 tỷ đồng chiếm 84.84% tổng vốn

Được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận

2019.

số 4377/QĐ-UBND ngày 1/9/2015. Tổng công

thị LICOGI.

nghiên cứu khả thi, hồ sơ Thiết kế bản vẽ

696,547

tại Khu ĐTM Cầu Giấy tỷ lệ 1/500 tại quyết định

Thịnh Liệt

Hoàn thành việc lập và phê duyệt báo cáo

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty

hoàn chỉnh về phương án quy hoạch tổng

Đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc cho ý kiến

theo đúng các quy định của pháp luật của

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đơn vị

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới

thẩm quyền chấp thuận.

đầu tư trình UBND thành phố phê duyệt

81,837,700 đồng và Tổng công ty không tiếp tục trích khấu hao đối với tài sản này.
Chỉ tiêu

chỉnh phương án chọn để trình cấp có

»

toán chi phí thường xuyên, đảm bảo Công
ty hoạt động liên tục.

Trong năm 2018, Công ty đã tiếp xúc và

làm việc với các tổ chức tín dụng như Ngân
hàng VP Bank, Ngân hàng MB Bank, Ngân

hàng Techcombank... đề nghị tài trợ cho
dự án tuy nhiên kết quả đạt được rất hạn
chế, do Dự án chưa đáp ứng được đủ các

điều kiện tín dụng của Ngân hàng. Đồng
thời phương án huy động vốn ứng trước từ

khách hàng có nhu cầu đối với sản phẩm

của Dự án như nhà ở thấp tầng, nhà ở
chung cư... chưa thực hiện được theo quy
định của Luật kinh doanh bất động sản. Vì
vậy, phương án phát hành trái phiếu đầu

tư dự án được lựa chọn làm kênh huy động
vốn.
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TÌNH HÌNH
ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN (Tiếp theo)
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới
Thịnh Liệt
d. Tình hình thực hiện năm 2018
Năm 2018, Công ty TNHH MTV Nhà ở & Đô
thị LICOGI đã thực hiện dự án với tổng giá trị
là 111,81 tỷ đồng, các công việc chủ yếu như
sau:
»

Tiếp tục làm việc với Sở TNMT và UBND
quận Hoàng Mai để hoàn thiện hồ sơ

để bố trí tái định cư cho các hộ được tái định

cư trong 14 hộ cưỡng chế. Ngày 04/10/2018,
Sở Xây dựng Hà Nội đã có Quyết định số 703/
QĐ-SXD về việc phê duyệt giá bán nhà chung

cư tái định cư năm 2018 đối với công trình

nhà ở cao tầng và văn phòng làm việc tại số
89 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai để phục vụ tái
định cư Dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt.

trình UBND Thành phố Hà Nội điều
chỉnh Quyết định thu hồi đất và giao đất

theo Quyết định chủ trương đầu tư Dự
»

»

án Khu đô thị mới Thịnh Liệt số 6429/
QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND
Thành phố Hà Nội.

Tiếp tục hoàn thiện các thỏa thuận

chuyên ngành đấu nối, cung cấp điều
kiện hạ tầng kỹ thuật theo quy mô đầu

Dự án đầu tư Xây dựng - Kinh doanh hạ
tầng Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long
a. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV LICOGI
số 2

b. Dự án chia thành 2 khu vực, trong đó:
»

án để có thể hoàn thành giai đoạn 1 với

phần diện tích khoảng 27.75 ha chủ yếu
thuộc phường Thịnh Liệt và 01 hộ thuộc

phường Hoàng Văn Thụ. Thi công phá

dỡ công trình kiến trúc và tái lấn chiếm
tại các phường Thịnh Liệt, Tương Mai..

điện đang làm thủ tục để bàn giao tài sản
»

cho Điện lực Quảng Ninh;

Khu phía Nam Quốc lộ 18A: Đã giải
phóng mặt bằng và triển khai thi công
các hạng mục san nền, thoát nước mưa,
nước thải và nền đường giao thông.

Đối với quỹ nhà tái định cư phục vụ GPMB:

Dự án Nhà chung cư Đồi T5

tại Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV LICOGI số 2

Ngoài quỹ nhà tái định cư với diện tích từ

60m2 đến 70m2 thuộc Dự án Valencia Garden
Nội được Sở Xây dựng phê duyệt; Theo yêu

cầu của UBND quận Hoàng Mai, để thực hiện
cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ dân, Công
ty đã tìm kiếm và ký hợp đồng mua 11 căn

hộ tại Dự án Hồng Hà Tower số 89 Thịnh Liệt
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xong và bàn giao đưa vào sử dụng các
hạng mục HTKT, riêng hạng mục cấp

tư xây dựng mới.

Tập trung chủ yếu vào công tác GPMB dự

Khu phía Bắc Quốc lộ 18A: Đã thi công
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Dự án đã cơ bản hoàn thành các gói thầu xây
lắp (97%), đã đăng ký thủ tục nghiệm thu

với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và chuẩn bị
bàn giao nhà cho các hộ dân.

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ
Những thay đổi trong Ban lãnh đạo của Công ty năm 2018
• Ngày 11/01/2018, HĐQT có Quyết định số 07/2018/QĐ-HĐQT miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với
ông Dương Xuân Quang và Quyết định số 08/2018/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải giữ
chức Tổng giám đốc;

• Ngày 07/06/2018, HĐQT có Quyết định số 78/2018/QĐ-HĐQT miễn nhiệm Phó tổng giám đốc đối
với ông Phùng Văn Thanh;

• Ngày 27/06/2018, ĐHĐCĐ có Nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên
BKS đối với ông Nguyễn Trường Sa và bầu bà Nguyễn Thị Khánh Phương tham gia vào BKS .
• Ngày 23/10/2018, ĐHĐCĐ có Nghị quyết số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên BKS

đối với bà Trần Thị Kim Hoa; Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Nguyên Vũ và bầu ông
Nguyễn Thanh Hợp vào HĐQT.

• Từ ngày 01/11/2018, ông Ưng Tiến Đỗ - Người đại diện vốn của Nhà nước, Thành viên HĐQT về

nghỉ chế độ hưu trí đương nhiêm mất tư cách thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 48 Điều lệ
LICOGI.

• Từ ngày 01/01/2019 ông Dương Xuân Quang - Người đại diện vốn của Nhà nước, Thành viên HĐQT

về nghỉ chế độ hưu trí đương nhiêm mất tư cách thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 48 Điều
lệ LICOGI.

Lao động

Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng Công ty LICOGI tính đến ngày
31/12/2018 là 243 người, được phân loại như sau

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ

243 người
194

49

(Tại thời điểm 31/12/2018

CƠ CẤU NHÂN SỰ

Đại học & trên đại học
Cao đẳng, trung cấp

Sơ cấp & công nhân kỹ thuật

Trên
10 năm
Trên
10 năm

TừTừ
5-10
năm năm
5-10

80
39

Từ
năm
Từ2-52-5
năm

Từ
0-20-2
nămnăm
Từ

55
69

Số lượng nhân sự theo thời gian làm việc

Chart Title
8.23%

22.63%

63.79%

Lao động phổ thông

5.35%
Licogi
Báo Cáo Thường Niên 2018
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Chính sách đối với người lao động
Xác định nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong

sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo luôn

dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát
triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự
vững chắc trong quá trình phát triển Công ty.

Bên cạnh việc thu hút nhân tài, Công ty luôn duy trì

hướng đến một môi trường lao động tốt, tạo điều

kiện tối đa để mỗi cá nhân phát huy kinh nghiệm,
năng lực của mình.
Chế độ làm việc:

Về thời gian làm việc: công ty tổ chức làm việc 8
tiếng/ngày, 5 ngày/tuần. Người lao động được

nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, ốm đau thai sản thực hiện
theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang

bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh
lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được
tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi
Việc phân phối tiền lương, tiền thưởng từ quỹ
lương được gắn liền với hiệu quả làm việc của
người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của

Tổng Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của
Nhà nước.

• Tổng Công ty thực hiện chính sách trả lương

theo chức danh công việc cho người lao động.

Người lao động làm việc theo chức danh công việc
gì thì hưởng lương theo chức danh công việc đó.

Chính sách đào tạo, tuyển dụng

lương theo công việc mới, chức vụ mới.

• Quy định về xét tăng lương hàng năm cho người

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và hội nhập, Tổng Công ty coi lực lượng lao

động là nguồn lực thiết yếu, không thể thiếu trong quá trình phát triển. Doanh nghiệp cần lực

• Tổng Công ty đã thực hiện khen thưởng hàng kỳ,

các kiến thức nền tảng, kỹ năng cứng liên quan tới công việc chuyên ngành; kỹ năng mềm như giao

Khi thay đổi công việc, thay đổi chức vụ thì hưởng
lao động đảm bảo tính minh bạch công khai.

đột xuất cho cá nhân, tập thể tiên tiến và xuất sắc.

Tiêu chuẩn để xét thi đua và khen thưởng căn cứ

lượng lao động phải đáp ứng được các tiêu chí như: Thái độ tích cực, đúng đắn trong công việc;
tiếp, xử lý tình huống…

vào việc chấp hành nội quy quy chế của Tổng Công

Việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ, nhân viên có hiệu quả cùng với công tác quy hoạch cán

phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được

chân những nhân viên thích hợp, loại bỏ những nhân viên làm việc không hiệu quả và cung cấp cho

ty, thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc

thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, về
khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao
trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực lãng
phí.

• Thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người
lao động theo luật định và thỏa ước lao động tập
thể.

bộ theo cơ chế hiện đại để những người trẻ tuổi có điều kiện phát triển tố chất lãnh đạo. Đầu tư

nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn. Tuyển dụng và giữ
các nhân viên những nguồn lực cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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• Tổng Công ty luôn tuân thủ các quy định của

năng lực vào làm việc cho Tổng Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh
doanh. Tuỳ thuộc vào từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù

hợp. Chính sách tuyển dụng của Tổng Công ty không phân biệt giới tính và địa vị,
phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Luật lao động, thực hiện nghiêm túc các chế độ về
BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

• Luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều
kiện làm việc của người lao động, có chế độ bồi

Đào tạo: Tổng Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng,

dưỡng đối với các lao động làm việc trong điều

đặc biệt là nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng tác nghiệp hoàn thành tốt công việc

kiện nắng nóng, nặng nhọc, có chế độ tham quan

được giao. Việc đào tạo tại Tổng Công ty được thực hiện theo hướng sau:

nghỉ mát hàng năm, quan tâm tới người lao động
trong các ngày lễ tết.

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Tổng Công ty là thu hút người lao động có

02

Đào tạo nhân viên mới: Sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Tổng
Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn
được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.

Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Tổng Công ty, năng lực,

trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Tổng Công ty, Tổng Công ty định ra kế hoạch đào
tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện

v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ và đánh giá hiệu quả của các
phương pháp và hình thức đào tạo.

40

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018

41

CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHIẾU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CỔ PHẦN
Tính đến ngày 31/12/2018, Tổng Công ty LICOGI đã phát hành 90,000,000 cổ phiếu. Trong đó:
* Số lượng cổ phần: 90,000,000 cổ phiếu
* Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

Chỉ tiêu

* Số lượng cổ phiếu ưu đãi cho người lao động khi CPH DNNN: 171,000 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 58,265,900 cổ phiếu

*Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 31,734,100 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông
STT Tên cổ đông
I

Cổ đông trong nước

2

Cá nhân

1

(đồng)

05

88,216,579

882,165,790,000

98.02

266

90,000,000

900,000,000,000

100

261

Danh sách cổ đông lớn

Nhà nước (Đại
diện là Tổng

công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn

Nhà nước – Công
ty TNHH)

Công ty TNHH

Đầu tư và Kinh

doanh bất động
sản khu Đông

Công ty TNHH
Đầu tư Gia
Cường
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Tổng cộng

Tỷ lệ sở hữu

(cổ phần)

Tổng cộng

Cá nhân

Giá trị

(cổ đông)

Tổ Chức

Tên tôt chức/

Số lượng

Số CMND/ Hộ chiếu/
ĐKKD

Giấy chứng

nhận ĐKKD số

0101992921 do Sở
kế hoạch và Đầu tư
TP Hà Nội cấp thay
đổi lần thứ 5 ngày
05/05/2016

Giấy chứng nhận

ĐKKD0309344729
Sở kế hoạch và

đầu tư TP Hồ Chí
Minh cấp ngày
22/08/2009

Giấy chứng nhận

ĐKKD 0106901910
do Sở kế hoạch và

1,783,421

Địa chỉ
Số 117 đường

Trần Duy Hưng,
Phường Trung
Hòa, quận Cầu

Giấy, Thành phố

17,834,210,000

Số lượng cổ

phần

36,640,691

1.98

Giá trị

(‘000 VND)

Tỷ lệ/

VĐL
(%)

366,406,910 40.71

Hà Nội

Pax Sky, số 34A
Phạm Ngọc

Thạch, phường

6, Quận 3, thành

31,500,000

315,000,000 35.00

phố Hồ Chí Minh
41A Lý Thái Tổ,

Quận Hoàn Kiếm,
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Triệu đồng

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Triệu đồng

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Các chỉ tiêu

ĐVT

Hệ số thanh toán ngắn hạn

lần

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

85,453,579

200,128,880 19.24
854,535,790 94.95

% Tăng trưởng

4,395,674

4,428,402

(25,905)

83,779

(3.23)

60,618

(1.39)

2,606,452

(17,743)

(43,648)

1.01

2,600,189

1.00

(23,161)

1.31

2017
0.67

2018
0.58

(2018) (2017)

-0.09

Hệ số thanh toán nhanh

lần

0.44

0.38

-0.06

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

89.73%

89.17%

-0.56%

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT

20,012,888

Năm 2017 Năm 2018

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Lầu 11, tòa nhà

đầu tư TP Hà Nội cấp Thành phố Hà Nội
ngày 16/07/2015

(%)

ĐVT

Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Số lượng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS (ROA)

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT

%
Vòng
Vòng
%

873.83%

823.05%

-50.77%

3.13

3.24
0.59

0.11

-0.01

-2.17%

1.79%

3.96%

0.59

%

-12.55%

9.70%

22.24%

%

-0.99%

3.22%

4.22%

%

-0.99%

1.37%

2.36%
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (TIẾP THEO)

Khả năng thanh toán
0.68

0.67

0.42

0.44

Cơ cấu vốn
873.83%
0.58
0.38

2017

Hệ số thanh toán ngắn hạn

-10.17%
2016

Khả năng sinh lời
1.37%

-0.99%

9.70%

2017

2018

89.73%

3.24

3.13

89.17%

2018
Hệ số thanh toán nhanh

3.18

-12.55%

2016

2017

Hệ số Nợ/ Tổng TS

2018

-76.83%

Hệ số Nợ/Vốn CSH

ROE

ROA

0.7

0.59

0.59

2016

2017

2018

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/Tổng TS

Cả 2 hệ số thanh toán đều giảm nhẹ trong

Hệ số nợ/ Tổng TS giảm 0.63% trong khi

Tất cả các hệ số về khả năng sinh lời năm

Vòng quay hàng tồn kho liên tục tăng từ

toán nhanh giảm từ 0.42 xuống còn 0.38

xu hướng giảm tỷ trọng của các khoản nợ

trong năm 2018 (LNST đạt 47 tỷ đồng).

tiến độ công trình của công ty đang được

năm 2018: Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm

từ 0.68 xuống 0.58 trong khi hệ số thanh

trong vòng 3 năm. Nguyên nhân chính đến
từ việc giảm mạnh từ khoản tiền và tương

đương với tiền của công ty, giảm hơn 30%
so với năm 2017. Trong năm 2018, Tổng
Công ty đầu tư tài chính vào các công ty

liên kết, mảng đầu tư mang lại hiệu quả
cao trong lợi nhuận của công ty trong năm

2018. Bên cạnh đó, do 2 hệ số thanh toán
của Tổng công ty đều không đảm bảo lớn

hơn 1, Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 của Tổng công ty đã thông qua

kế hoạch thoái toàn bộ phần vốn góp tại 16
doanh nghiệp (trong đó có 06 công ty con
và 10 công ty liên kết) để khắc phục tình
trạng thiếu hụt trong dòng tiền của Tổng
công ty.
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823.05%

639.25%

86.47%
2016

Năng lực hoạt động
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hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm 5.81%,
cho thấy cơ cấu vốn của công ty đang có

trong năm 2018. Nguyên nhân chính đến
từ tình hình tài chính khả quan trong năm

2018 của Tổng công ty. Thứ nhất, tổng tài

sản của công ty tăng lên, phần lớn đến
từ chi phí từ sản xuất kinh doanh và xây

dựng cơ bản dở dang tăng khoản 20% so
với năm 2017, cho thấy tín hiệu khả quan

trong việc đấu thầu các công trình của tổng

công ty LICOGI. Bên cạnh đó, do tình hình
hoạt động năm nay của các công ty liên kết

khả quan khiến cho doanh thu từ lợi nhuận

của Tổng công ty cũng tăng theo, tổng LNST
chưa phân phối năm 2018 khoảng 46 tỷ

2018 của Tổng Công ty đều được cải thiện
đáng kể do mức Lợi nhuận tăng mạnh

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/DTT của Tổng

Công ty vẫn tăng trưởng từ năm 2016 đến
nay, đạt 3.22%.

Hai chỉ tiêu quan trọng là ROE và ROA đều
đạt những tín hiệu tăng trưởng tích cực
đặc biệt là hệ số ROE tăng 113% từ năm

2016 đến nay. Năm 2018, ROE đạt 1.37%
và ROA đạt 9.70%. Trong năm công ty đã
đang cố gắng tối đa hóa hoạt động của tài

năm 2016 đến nay, năm 2018 đạt 3.24 lần,

tăng 1.04 lần so với năm 2017 cho thấy
đẩy nhanh hơn và hàng tồn kho không bị
ứ đọng nhiều

Chỉ tiêu DTT/Tổng TS năm 2017 và 2018
đạt 0.59 lần. Trong năn 2018, doanh thu

thuần và tổng tài sản không có sự thay đổi

quá nhiều, doanh thu thuần giảm 0.27%
trong khi tổng tài sản tăng 0.27%.

sản giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh,
góp phần tối đa hóa lợi ích cổ đông.

đồng, tăng 183% so với năm 2017.
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03

BÁO CÁO
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá tổng quát kết quả kinh doanh năm 2018

Phân tích kết quả kinh doanh năm 2018

Tình hình tài chính

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

lý
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CƠ CẤU DOANH THU THEO LĨNH VỰC KINH DOANH

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

CƠ CẤU DOANH THU 2017
3.24%

CƠ CẤU DOANH THU 2018

2017

4.72%

Tổng Công ty là đơn vị có truyền thống trong lĩnh vực thi công xây lắp công nghiệp, dân dụng và

đặc biệt là các công trình xử lý nền móng và hạ tầng kỹ thuật, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật dày kinh

nghiệm và công nhân lành nghề. Sở hữu công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến đảm bảo thi công
được các dự án lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, công việc còn ít do các công trình thủy

điện, nhiệt điện lớn mà Tổng Công ty giữ vai trò tổng thầu và tham gia trong tổ hợp nhà thầu đã

hoàn thành và hiện đang trong giai đoạn quyết toán, các dự án đầu tư của Tổng Công ty chưa được

2018

Doanh thu thuần từ
bán hàng ra bên ngoài

50.32%

45.10%

Bán hàng hóa, kinh
doanh vật liệu xây
dựng

Doanh thu
bán hàng
39.23%

54.94%

Cung cấp dịch vụ

Cung cấp
1.10%

1.25%

triển khai thi công. Hơn nữa, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất

Hợp đồng xây dựng

kinh doanh của Tổng Công ty, sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 của Công ty mẹ bị thua lỗ đã

Bán hàng
doanh vật
dựng

Hợp đồng

gây khó khăn cho việc đấu thầu tìm kiếm công việc làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh
doanh. Sự biến động của giá cả thị trường gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất chung.

DOANH THU, CƠ CẤU DOANH THU THEO LĨNH VỰC KINH DOANH

Xét về cơ cấu doanh thu chi tiết, kết quả kinh

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ doanh thu từ hợp

cao nhất trong cơ cấu doanh thu hợp nhất

2018 do năng lực tài chính của LICOGI trong

doanh 2018, doanh thu từ bán hàng hóa, kinh
doanh vật liệu xây dựng đóng góp tỷ trọng
của LICOGI, chiếm 55% của tổng doanh thu

hợp nhất, với sự vượt trội của hai Công ty

DOANH THU THUẦN (triệu đồng)

con là CTCP cơ khí Đông Anh LICOGI và CTCP

CAGR = -3.5%

đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông

2,891,004

Anh. Theo sau đó là doanh thu từ hợp đồng
xây dựng, mặc dù doanh thu từ giảm khoảng
2,606,452

2016

2017

2,600,189

2018

10% chỉ trong vòng 1 năm nhưng vẫn chiếm

khoảng 30% cơ cấu doanh thu năm 2018,
cũng là mảng dịch vụ chính, mang lại doanh
thu cao cho Tổng Công ty.

đồng xây dựng đến từ những khó khăn trong
trong công tác tiếp thị đấu thầu cho năm

báo cáo tài chính năm 2017 không đáp ứng
được yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như Thầu

chính, khiến cho số lượng công trình giảm, số
lượng gói thầu do LICOGI trúng ít. Hơn nữa,
đối thủ cạnh tranh trong ngành tăng cao cả ở
trong nước và nước ngoài cũng là yếu tố lớn

ảnh hưởng xấu đến tình hình hoạt động kinh
doanh của Tổng công ty LICOGI.

Giai đoạn 2016 – 2018, Doanh thu thuần của Tổng Công ty đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là
âm 3.5%. Năm 2018, doanh thu thuần đạt 2,600 tỷ đồng, giảm 0.24% so với năm 2017.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018
Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng Công ty nhìn chung là
chưa cao và chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra:

Nội dung

Giá trị sản lượng

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế
»
»

Đơn vị

Kế hoạch năm

Thực hiện năm

4,127,284

3,035,221

Triệu đồng

Triệu đồng
Triệu đồng

2018

3,411,170
96,462

2018

2,600,189
60,618

TH/KH 2018
74%
76%
63%

Doanh thu thuần đạt 2,600 tỷ đồng, giảm 0.24% so với 2017 và đạt 76% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế, đạt 61 tỷ đồng, tăng 239% so với năm 2017 và đạt 63% kế hoạch
đề ra.

Bước sang năm 2019, được dự báo tình hình thị trường tiếp tục có những biến động lớn mang lại

thiên hướng bất lợi cho việc SXKD, Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng sẽ tiếp tục vượt qua những
khó khăn để mang lại lợi nhuận cho Tổng Công ty, đồng thời tạo ra những bước tăng trưởng mới.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN
4,500,000
Đầu tư tài chính dài hạn

4,000,000
3,500,000

Tài sản dở dang dài hạn

Triệu đồng

3,000,000
Tài sản cố định

2,500,000
2,000,000

Hàng tồn kho

1,500,000

Các khoản phải thu ngắn hạn

1,000,000
Tiền và các khoản tương
đương tiền

500,000
0

2016

2017

2018

Tài sản

Tổng tài sản Công ty năm 2018 đạt 4,428 tỉ đồng, giảm 2% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng
kép (CAGR) giai đoạn 2016 – 2018 của tổng tài sản là 2.5%.

Đặc thù là doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, tài sản chủ yếu của Tổng Công ty là các khoản

phải thu ngắn và dài hạn của khách hàng, do đặc thù của Tổng Công ty là xây dựng với các công

trình lớn, có thể kéo dài qua các năm, cơ cấu tài sản giữ ở mức ổn định trong năm 3 năm liên tiếp
từ 2016 đến 2018.

Tà i s ả n d à i h ạ n : Tà i s ả n d à i h ạ n n ă m 2 0 1 8 đ ạ t 2 , 3 8 4 t ỷ đ ồ n g t ă n g 8 . 6 2 %
s o v ớ i n ă m 2 0 1 7 . Tr o n g n ă m d o a n h n g h i ệ p h ầ u n h ư k h ô n g c ó p h á t s i n h

khoản chi ngoài dự kiến cho tài sản cố định có giá trị lớn, do đó nguyên
nhân chính khiến giá trị tài sản dài dài hạn tăng là do tài sản dở dang

t à i s ả n t ă n g c a o , t ă n g 1 9 . 1 9 % s o v ớ i n ă m 2 0 1 7 . Tr o n g đ ó g h i n h ậ n s ự
tăng nhanh từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang từ dự án KĐTM

T h ị n h L i ệ t ( d o C ô n g t y T N H H M T V N h à ở và Đ ô t h ị L I C O G I t h ự c h i ệ n ) ,
và t ừ d ự á n d â y c h u y ề n l à m k h u ô n đ ú c p h ụ t ù n g c ô n g n g h ệ A L P H A S E T.

BẢNG CẤU TRÚC TÀI SẢN NĂM 2017 - 2018
Tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và các khoản tương đương
tiền

Triệu đồng

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Triệu đồng

Hàng tồn kho

Triệu đồng

Các khoản phải thu ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn

2017

2018

147,359

108,778

20,330

20,818

% Tăng/

giảm

(26.18)

2.40

Triệu đồng

1,248,748

1,168,217

(6.45)

Triệu đồng

29,274

28,833

(1.51)

755,070

717,765

(4.94)

Các khoản phải thu dài hạn

Triệu đồng

166,332

166,109

(0.13)

Bất động sản đầu tư

Triệu đồng

2,663

2,663

0.00

Tài sản cố định

Tài sản dở dang dài hạn
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Đơn vị

Đầu tư tài chính dài hạn

Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
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497,524
869,351
619,070

461,661
1,036,176

675,729

Tà i s ả n n g ắ n h ạ n : Tà i s ả n n g ắ n h ạ n n ă m 2 0 1 8 đ ạ t 2 , 0 4 4 t ỷ đ ồ n g , g i ả m
7 % s o v ớ i n ă m 2 0 1 7 . C á c k h o ả n p h ả i t h u n g ắ n h ạ n c ủ a Tổ n g C ô n g t y

c h i ế m t ỷ t r ọ n g l ớ n n h ấ t , g i ả m 6 . 5 % , đ ạ t 5 7 % t r o n g n ă m 2 0 1 8 , Tr o n g đ ó
khoản phải thu khó đòi chiếm khoảng 30% trong tổng khoản phải thi
ngắn hạn của doanh nghiệp, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vốn lưu
đ ộ n g c ủ a Tổ n g C ô n g t y.

(7.21)

19.19
9.15
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TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

CẤU TRÚC NỢ PHẢI TRẢ NĂM 2017 - 2018
CƠ CẤU VỐN (%)

VỐN CHỦ SỞ HỮU (triệu đồng)

NỢ PHẢI TRẢ

CAGR = (4.8%)

100.00%

400,000

80.00%

300,000

60.00%

200,000

40.00%

100,000

20.00%

-

0.00%
2016

2017

2018

2016

2017

2018

NỢ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN: năm 2018 đạt
3,515 tỷ đồng tăng 6.62%. Khoản nợ của
Tổng Công ty chủ yếu đến từ người mua trả

tiền trước và khoản vay và nợ thuê tài chính
ngắn hạn chiếm lần lượt 21% và 46% tổng nợ
tài chính, trong đó Công ty mẹ chiếm tỷ lệ khá

(1.64%)

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

173,560

165,789

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
4. Phải trả người lao động

438,475
73,492

293,139

(33.15%)

75,672

2.97%

146,510

170,942

tăng vốn lưu động.

9. Dự phòng phải trả ngắn hạn

khiến cho Tổng Công ty phải đi vay thêm để
NỢ PHẢI TRẢ DÀI HẠN: năm 2018 giảm, đạt

433 tỷ đồng tương đương giảm 33% so với
năm 2017 do doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ đến hạn.

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Hoạt động SXKD của Tổng Công ty không chịu sự ảnh hưởng lớn bởi các biến động của tỷ giá

hối đoái do Tổng Công ty chỉ xuất nhập khẩu máy, thiết bị, sản phẩm cơ khí. Tính đến thời điểm
cuối tháng 11/2018, đồng Việt Nam đã mất giá khoảng 2.7% so với thời điểm đầu năm (theo
Bloomberg). Tuy nhiên, do Tổng Công đã chỉ đạo và tìm cách tối ưu thời hạn thanh toán của các

khoản nợ: dự báo tỷ giá ngoại tệ, duy trì hợp lý cơ cấu vay và nợ giữa ngoại tệ và VND, lựa chọn
thời điểm mua và thanh toán các khoản ngoại tệ tại thời điểm tỷ giá thấp, sử dụng tối ưu nguồn

tiền hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỉ giá và rủi ro thanh khoản; cùng với việc nợ thuần ngoại tệ
của Tổng Công ty có giá trị khá nhỏ nên không có ảnh hưởng lớn từ biến động tỷ giá hối đoái đến
lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty.
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832,623

7. Phải trả ngắn hạn khác

bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất

ĐÁNH GIÁ KHÁC

54

846,487

và kinh doanh trong đó khoản phải thu của

khách hàng còn lớn cũng là một nguyên nhân

tăng 0.11%, đạt gần 3,949 tỷ đồng, trong đó:

1. Phải trả người bán ngắn hạn

155,137

chủ sở hữu năm 2018 đạt 480 tỷ đồng, tăng

6.3% so với năm 2017. Nợ phải trả năm 2018

% Tăng/ Giảm

185,587

Tổng nợ

lớn trong khoản này, với mục đích chủ yếu là

thấy được qua 3 năm 2016 đến 2018. Vốn

2018

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

Vốn chủ sở hữu

CƠ CẤU NGUỒN VỐN của Tổng Công ty đang

có sự thay đổi, giảm tỷ trọng vào nợ, có thể

2017

I. Nợ ngắn hạn

89.17%

500,000

89.73%

120.00%

86.47%

600,000

Triệu đồng

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

II. Nợ dài hạn

1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
2. Phải trả dài hạn khác

3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
5. Dự phòng phải trả dài hạn

ĐÁNH GIÁ KHÁC

7,774

(4.48%)

(16.41%)

-

(100.00%)

1,403,716

1,813,117

29.17%

18,045

7,122

(60.53%)

1,634

2,104

28.75%

102,606

(67.83%)

5,769

0.54%

3,173

1,398

318,842

321,088

2,291

2,142

318,969
5,738

16.68%

(55.93%)

0.70%

(6.53%)

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG LÃI XUẤT VAY
Khoản nợ của Tổng Công ty chủ yếu đến từ khoản vay nợ và cho thuê tài chính ngắn hạn chiếm

46% tổng nợ tài chính, với mục đích chủ yếu là bổ sung vốn lưu động sản xuất và kinh doanh.
Trong năm 2018, lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng là tương đối ổn định, nên
mức độ ảnh hưởng do biến động lãi suất đối với doanh nghiệp là không đáng kể. Đối với các khoản
vay dài hạn, mặc dù các khoản vay được áp dụng mức lãi xuất thả nổi, tuy nhiên khoản vay và nợ

thuê tài chính dài hạn chỉ chiếm khoảng 3% tổng nợ tài chính, nên tình hình tài chính sẽ không ảnh
hưởng lớn bởi tỷ giá.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

01

Tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp có chất lượng cao về
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, ngoại ngữ và kiến thức ở các lĩnh vực liên quan
khác đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển của Tổng công ty;

02

Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động theo hướng phát

huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và hiệu quả công tác. Động viên, khuyến khích
người lao động nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Phối hợp với các tổ
chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người
lao động

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

01
02
03
04

Tập trung nguồn lực hiện có, phát huy lợi thế, phát triển các ngành nghề: thi công
xây lắp, xử lý nền móng, hạ tầng, công trình ngầm.

Phát triển và phát huy thế mạnh về thi công hạ tầng. Đặc biệt là các công trình hạ
tầng về giao thông, hạ tầng đô thị.

Tập trung nguồn lực để làm tổng thầu các công trình xây dựng đô thị lớn mà Chủ
đầu tư là đối tác chiến lược của Tổng công ty LICOGI.

Xây dựng lực lượng CBCNV ổn định tư tưởng, hoàn thiện tổ chức, hoạt động một
cách hiệu quả, đổi mới quản trị theo chuẩn mực và thông lệ tiên tiến, phù hợp với
đặc thù hoạt động thi công xây lắp.

05

Củng cố và phát triển thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường về
các lĩnh vực: Thi công xây lắp, xử lý nền móng, hạ tầng, công trình ngầm. Phấn đấu

đạt và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước
được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua
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04

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá chung về nền kinh tế và ngành

Đánh giá các mặc hoạt động của công ty

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Kế hoạch năm 2019

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT
VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ, NGÀNH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018
Nội dung

Đơn vị

Giá trị sản lượng

Triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

Doanh thu thuần

Triệu đồng

Kế hoạch năm

Thực hiện năm

4,127,284

3,035,221

2018

3,411,170
96,462

2018

2,600,189
60,618

TH/KH 2018
74%

76%
63%

Kinh tế- xã hội nước ta năm 2018 diễn ra

cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành

»

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu

Bên cạnh đó, thị trường xây dựng Việt Nam

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

nghiệp lớn, rào cản gia nhập thấp đã ảnh

không đạt được mục tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2018 đề ra, đặc biệt các chỉ tiêu về: Giá trị

trong bối cảnh nền kinh tế thế giới trên đà

phục hồi; tuy nhiên, các nền kinh tế lớn như
Âu đạt vẫn chưa thực sự ổn định. Nền kinh

tế vẫn bị ảnh hưởng bởi những thay đổi
trong chính sách lãi suất hay chiến tranh
thương mại của nước lớn trên thế giới. Tăng

trưởng của nền kinh tế Việt Nam nói chung
cao hơn so với năm trước và so với 10 năm

qua: tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 ước
tính đạt 7.08%, cao hơn mức kế hoạch đề ra
từ 6.5% đến 6.7% và cao hơn GDP cả năm

2017 là 6.81%; tuy nhiên chưa thực sự tạo

xây dựng nói chung và hoạt động SXKD của

Doanh thu thuần đạt 2,600 tỷ đồng, giảm 0.24% so với 2017 và đạt 76% kế hoạch đề ra.

Tổng Công ty nói riêng.

»

gay gắt: sự tăng nhanh của số lượng doanh

Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty: Nhìn chung, năm 2018, Tổng công ty

doanh, đầu tư, đấu thầu triển khai các hoạt

chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Một số nội dung về đổi mới, tái cấu trúc do-

chứng kiến sự phân hóa mạnh và cạnh tranh

hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh
động khác của Tổng Công ty. Theo tổng cục

thống kê, năm 2018 có tới 16,7 nghìn do-

anh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (chiếm
12.7% tổng số doanh nghiệp cả nước), tăng
4.4% so với năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế, đạt 61 tỷ đồng, tăng 239% so với năm 2017 và đạt 63% kế hoạch đề ra.

sản lượng, doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ đã có lãi kể từ khi
anh nghiệp được triển khai còn chậm như: Quy chế chi trả thu nhập gắn với năng suất, hiệu quả lao

động, hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI); Công tác quyết toán, bàn giao
vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn Nhà
nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC hoàn thành vào

cuối tháng 12/2018 sau 3 năm chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Việc thoái

vốn tại một số công ty con, công ty liên kết, phát hành trái phiếu cho Dự án Đầu tư Khu đô thị mới
Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI theo Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa triển khai

được do vướng về cơ chế, chính sách của nhà nước, ảnh hưởng đến khả năng cân đối, tạo dòng tiền
nhằm giảm bớt áp lực, khó khăn về tài chính cho Tổng công ty, cũng như giúp giải quyết các tồn tại
về tài chính cần tiếp tục xử lý sau bàn giao;
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ĐÁNH GIÁ HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BTGĐ
Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp: Tổng giám

đốc phối hợp tốt với HĐQT theo quy chế hoạt động, thực hiện
đúng quyền hạn theo điều lệ công ty. Ban Tổng giám đốc đã

chấp hành chế độ báo cáo và thông tin kết quả sản xuất kinh
doanh theo yêu cầu của HĐQT.

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự mẫn cán trong công
việc và đã tham mưu cho Tổng Giám đốc kịp thời và hiệu quả.
Công tác tổ chức bộ máy quản lý dần được kiện toàn, nhân

sự dần được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học cho từng vị
trí. Công việc được bố trí, phù hợp với trình độ chuyên môn
nghiệp vụ.

Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng tinh thần

chỉ đạo của HĐQT và theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp

luật; Tình hình tài chính, các khoản chi phí được kiểm soát

tốt, không để xảy ra thiệt hại; Thực hiện tốt các chính sách

KẾ HOẠCH , ĐỊNH HƯỚNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG NĂM 2019
Năm 2019, được dự báo là năm tiếp tục có những khó khăn đối với LICOGI trong hoạt động kinh

doanh, việc làm. Sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn những nhà sản xuất mới trong cùng ngành
gây ra áp lực cạnh tranh rất lớn trên thị trường, tính đến cuối năm 2018 có tới 16.7 nghìn doanh

nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (chiếm 12.7% tổng số doanh nghiệp cả nước), tăng 4.4% so với
năm 2017.

Xác định năm 2019 tới đặc biệt khó khăn đối với hoạt động SXKD của Tổng Công ty, vì vậy, HĐQT
LICOGI với vai trò là cơ quan quản lý Tổng Công ty quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng

cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông Tổng Công ty năm 2019. Đặc biệt, Tổng Công ty vẫn sẽ quan tâm đến các chỉ tiêu cơ
bản như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của CBCNV, bảo vệ quyền

lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, tạo một thương hiệu tốt trên sàn chứng khoán và các khách
hàng.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

về lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao
động

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã tiếp thu và tuân thủ

Đơn vị

Thực hiện năm 2018

Kế hoạch năm 2019

Triệu đồng

2,600,189

2,853,566

Triệu đồng

46,527

một cách nghiêm túc những chỉ đạo từ các Nghị quyết và

Giá trị sản lượng

Triệu đồng

Năm 2018 quả thực là 1 năm khó khăn cho LICOGI khi gặp

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

Quyết định của HĐQT để triển khai hoạt động SXKD của Tổng
Công ty.

phải những hạn chế trong hoạt động đấu thầu dự án. Năng

lực tài chính của LICOGI không đáp ứng được yêu cầu của Chủ
đầu tư cũng như Thầu chính (cạnh tranh khốc liệt, các chỉ tiêu

yêu cầu cao về tài chính, năng lực kinh nghiệm các công trình
tương tự,…). Do đó, Tổng công ty LICOGI chỉ tham gia chào giá
các gói thầu giá trị nhỏ hoặc làm thầu phụ thi công. Tuy nhiên,
Ban Tổng giám đốc cùng các nhân sự chủ chốt đã có nhiều
nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn đưa Tổng Công ty

từng bước ổn đinh, phát triển làm tiền đề cho những năm tiếp

theo (doanh thu đạt 76% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế
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Chỉ tiêu

đạt 76% so với kế hoạch).
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Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế
Đầu tư

3,035,221
60,619

Triệu đồng

328,519

3,665,088
79,971

69,115

1,265,586

VỀ MỤC TIÊU
Quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà

ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách
nhà nước, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.
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VỀ ĐỊNH HƯỚNG
Tiếp tục triển khai định hướng và giải pháp thực hiện đã được HĐQT đề ra trong báo cáo tại

ĐHĐCĐ thường niên 2018; trong đó bổ sung và tập trung một số định hướng và giải pháp cụ thể
về một số lĩnh vực sau:
Về công tác tổ chức.

»

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng

Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm.
»

phòng, ban đơn vị để xác định số lao động

việc thực hiện Quy chế quản lý Người đại

thực tế cần sử dụng, vị trí đảm nhiệm công

hành thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi
công các công trình khi Tổng công ty tham
gia thi công.

nhánh để có phương án sắp xếp, kể cả biện

pháp giải thể, chấm dứt hoạt động, hạch
toán báo sổ tiến tới không còn mô hình
đơn vị phụ thuộc nhưng hạch toán độc lập.

trình, dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư

doanh nghiệp không có thù lao, phụ cấp. Tổ
chức họp với người đại diện của Tổng công

Kiên trì định hướng cơ cấu lại tổ chức, định

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi

doanh nghiệp cùng ngành nghề và các công

tham gia HĐQT, bộ máy điều hành nhưng
ty tối thiểu 6 tháng/1 lần.
»

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của
Người đại diện, cử cán bộ có năng lực làm

người đại diện, đặc biệt là đại diện tại các
công ty con hoặc công ty liên kết có vốn
đầu tư lớn.

»

100% vốn Điều lệ.

quả, có tính chuyên nghiệp, tạo niềm tin đối

thế cạnh tranh cốt lõi của LICOGI so với các

hành của danh nghiệp có vốn góp hoặc

ty TNHH Một thành viên do LICOGI sở hữu

án về thi công san nền, xử lý nền móng, hạ
tầng, giao thông, thủy điện là thế mạnh, lợi

diện không tham gia HĐQT, bộ máy điều

xuất khẩu lao động, chuyển đổi, nâng cấp

» Đối với các công trình trúng thầu, phải tổ

tiên, chú trọng đấu thầu các công trình, dự

chế độ thù lao, phụ cấp đối với Người đại

bằng việc tìm kiếm mở rộng thị trường

các hợp đồng thi công công trình, dự án
có giá thấp, khả năng thanh toán kém. Ưu

giám sát các khoản đầu tư ra bên ngoài; có

hành, tuyển dụng công nhân lành nghề vận

»

công trình có nguồn vốn rõ ràng; không ký

nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của việc

cán bộ có kinh nghiệm để quản lý, điều

công ty.

sơ đấu thầu và chỉ tham gia đấu thầu các

diện; ký hợp đồng với tất cả người đại diện

giản bộ máy kết hợp đào tạo, tuyển dụng

thống quy trình, quy chế nội bộ của Tổng

nay; xây dựng, củng cố lực lượng làm hồ

dựng Quy chế giám sát, đánh giá người đại

nhiệm của người lao động, từng bước tinh

ty. Tiếp tục rà soát, ban hành đồng bộ hệ

Chi nhánh Xuất khẩu lao động thành Công

thiết bị, lao động hiện có vẫn là mục tiêu số

nhiệm, quyền lợi của người đại diện. Xây

theo công việc ấy”, phát huy tinh thần trách

khai Đề án tái cấu trúc toàn diện Tổng công

một của Tổng công ty trong giai đoạn hiện

kiếm việc làm để khai thác tối đa máy móc,

được đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ, trách

hướng “làm công việc gì thì hưởng lương

kinh doanh và vận hành, gắn với việc triển

» Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động

nhằm giúp cho Người đại diện nắm được

lao động gắn với hiệu quả công việc theo

rõ ba khối chức năng: kinh doanh, hỗ trợ

» Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm

diện vốn của Licogi tại doanh nghiệp khác

việc làm cơ sở để trả lương cho người

»

Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn về

chức thi công thật tốt, quản lý chặt chẽ,
đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu
với khách hàng, từng bước củng cố thương
hiệu và uy tín của Licogi.

cũng như làm nhà thầu xây lắp.

Đẩy mạnh triển khai các Dự án Khu đô thị

mới Thịnh Liệt tạo việc làm cho Tổng công
ty và doanh nghiệp thành viên.

» Đi sâu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
mới về thi công xử lý nền móng (cọc khoan nhồi, tường vây...) nhằm nâng cao năng

suất lao động, hạ giá thành và tăng khả

năng cạnh tranh, nhất là đối với các công
trình, dự án đòi hỏi kỹ thuật cao, địa chất
phức tạp.

» Khai thác triệt để máy móc, thiết bị hiện có
để trích khấu hao tài sản, giải quyết việc

làm cho người lao động nhưng phải đảm
bảo không bị lỗ.
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VỀ ĐỊNH HƯỚNG (TIẾP THEO)

Công tác tài chính
»

Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương
phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô

thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV
Nhà ở và Đô thị LICOGI; tổ chức giám sát

Công tác đầu tư phát triển, thanh lý tài sản.

Công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

»

» Thường xuyên rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy chế,

Công ty trong việc sử dụng trái phiếu đúng
mục đích, có hiệu quả.
»

dự án về đô thị, nhà ở; chỉ đầu tư máy móc, thiết bị

Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán

và thu hồi vốn; thành lập bộ phận thu hồi vốn dưới

sự chỉ đạo của một Phó tổng giám đốc; đối với những

»

khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý
»

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị tài chính - kế

tế - kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ở tất

cả các khâu, từ đấu thầu, quản lý hợp đồng, thi công,

đến nghiệm thu, thanh - quyết toán, khuyến khích đổi
mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nhằm kiểm soát tốt và

tiết giảm chi phí. Hoàn chỉnh, ban hành quy chế quản
lý các khoản đầu tư, góp vốn và giám sát tài chính; Quy

định thu - chi nội bộ và quản lý công nợ, Quy trình tổ
chức và quản lý mua sắm tập trung.
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của LICOGI nhằm đảm bảo đủ công cụ hữu hiệu cho
quản lý theo thông lệ và yêu cầu áp dụng với công ty
đại chúng.

lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp

ngừa rủi ro. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả khắc

luật.

trị hàng quý, 6 tháng và 01 năm theo yêu cầu và quy

mới phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động

» Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Kiểm toán nội

số 240/2017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017; việc thanh

cung cấp kịp thời, đúng tiến độ thông tin kế toán, quản

quy định, quy trình đã ban hành, xây dựng các quy chế

công ty thông qua từ năm 2017 tại các Nghị quyết số

116/2017/NQ-HĐQT, ngày 18/5/2017 và Nghị quyết

động, đảm bảo tăng cường tính minh bạch, phản ánh và

Tăng cường công tác quản lý giá thành, định mức kinh

Tổ chức thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, chưa cần

sản xuất kinh doanh và tái đầu tư đã được HĐQT Tổng

toán, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt

»

trong trường hợp thật sự cần thiết hoặc thuê ngoài.

dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung vốn phục vụ

đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp để thu hồi nợ.

định đối với công ty đại chúng.

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các

Công tác tái cấu trúc, đổi mới phát triển doanh nghiệp

bộ để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám

sát nhằm phát hiện kịp thời để đề xuất, cảnh báo, ngăn
phục sau kiểm toán nội bộ.

Công tác phát triển thương hiệu LICOGI và quan hệ với
các cổ đông.

»

Quyết liệt trong việc thực hiện thoái vốn ở một số doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm đảm bảo
cân đối tài chính của Tổng công ty để có nguồn trả nợ

các khoản vay của các cá nhân, tổ chức và vốn cho sản

xuất kinh doanh; trong đó ưu tiên cho các khoản vay
của các cá nhân. Việc thoái vốn phải đảm bảo đúng các

quy chế, quy định, trình tự thủ tục theo quy định của
Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả

» Rà soát sổ tay thương hiệu và quy chế sử dụng thương

hiệu LICOGI, gắn trách nhiệm của các doanh nghiệp
trong hệ thống trong việc xây dựng và củng cố thương
hiệu.

» Tiếp tục quan tâm, củng cố mối quan hệ với cổ đông và
công chúng đầu tư thông qua việc công bố thông tin kịp
thời, minh bạch, đúng quy định.
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BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát

Giao dịch và thù lao của HĐQT, BKS, BTGĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HĐQT
STT
1

Họ và Tên

Ông Dương Xuân Quang

2

Ông Ưng Tiến Đỗ

4

Ông Nguyễn Thanh Hợp

3
5

Ông Hoàng Quốc Quân
Ông Phan Thanh Hải

Số lượng cổ phiếu nắm giữ

Chức danh

Cá nhân

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

(Đến 31/10/2018)
Thành viên HĐQT

0

Tỷ lệ (%)

0

68,279

0.075

0

0

0

Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

0

0

0

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BTGĐ ĐƯỢC THỰC HIỆN:
»

CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị thực hiện quy chế họp định kỳ hàng quý và

đột xuất; trong năm 2018 đã tổ chức được 06 phiên họp, để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá
các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Quyết định các công việc định kỳ và các công

việc phát sinh theo thẩm quyền như: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; phê duyệt các dự
án đầu tư; báo cáo tài chính hàng quý, năm; kiện toàn cơ cấu nhân sự. Bên cạnh đó, để hoạt động
kinh doanh của Tổng công ty được quyết đáp nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng cũng vẫn
đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng

cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản và thư điện tử. Kết quả,

»
»

Kiểm tra giám sát hồ sơ quyết toán năm 2018
Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về

các vấn đề mà đại hội giao phó.

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM:
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 162 Nghị quyết và Quyết định

HĐQT đã giải quyết và ký ban hành 162 Nghị quyết, quyết định.
STT Thành viên HĐQT
1

2

3

4

5

6

70

Ông Dương Xuân Quang

Ông Phan Thanh Hải

Ông Hoàng Quốc Quân

Ông Ưng Tiến Đỗ

Vũ Nguyễn Vũ

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch

HĐQT – TGĐ

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Hợp Thành viên HĐQT
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Số buổi họp
HĐQT tham
dự
06

06

06

05

04

02

Tỷ lệ tham
dự họp
100%.

Lý do không

tham dự họp

100%.

100%.

100%.

100%.

100%.

TV HĐQT đến
31/10/2018

TV HĐQT đến
23/10/2018
TV HĐQT từ

23/10/2018
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BAN KIỂM SOÁT

KIẾN NGHỊ CỦA BKS
Để Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS
STT

1

2

Thành viên BKS

Bà Lê Thanh Huyền

Số lượng cổ

Chức vụ

Bà Nguyễn Thị Khánh Phương

Trưởng BKS

phiếu năm giữ

Thành viên BKS

Tỷ lệ sở hữu

0

0

200

200

TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS
Trong năm 2018, BKS đã thực hiện 05 phiên họp với 100% số lượng thành viên tham dự. Ngoài
ra các thành viên BKS còn thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, … để làm rõ
những vấn đề chuyên môn liên quan và giải quyết kịp thời các công việc đột xuất.
STT
1

2

3

4

Thành viên BKS

Bà Lê Thanh Huyền

Ông Nguyễn Trường Sa
Bà Trần Thị Kim Hoa

Bà Nguyễn Thị Khánh
Phương

Chức vụ

Trưởng BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Số buổi họp
tham dự
05

01

02

04

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

100%

100%

100%

100%

Lý do

không tham dự
Từ nhiệm từ
06/2018

Chuyển công tác từ
10/2018

Bổ nhiệm từ
06/2018

Kiểm soát công tác quản lý và điều hành hoạt

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT,

Công ty, Nghị quyết HĐQT. Đảm bảo kế hoạch

đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ

động kinh doanh sản xuất của HĐQT và BĐH đã

tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Tổng

SXKD được triển khai theo đúng mục tiêu chiến
lược kế hoạch đã đưa ra trong các kỳ Đại hội và

các cuộc họp của HĐQT. Các vấn đề mang tính
chiến lược hoặc vấn đề lớn của Tổng Công ty

đều được HĐQT thông qua các cuộc họp HĐQT
và nhận được sự thống nhất rất cao từ các thành

viên HĐQT. Giám sát việc thực thi công bố thông
tin của Tổng Công ty theo các quy định của Luật
Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá
trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi
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của các cổ đông. Thực hiện nhiệm vụ giám sát,
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kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, BTGĐ
ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm

trương điều hành Tổng Công ty tuân thủ pháp

luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ

quyết thông qua, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, BKS đưa ra một số kiến nghị,
giải pháp cụ thể như sau:
»
»

định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong SXKD;

»

hiệu quả đầu tư, mang lại hiệu quả sản xuất hơn nữa cho Tổng Công ty.

»

công tác đầu tư và một số công tác khác của
Tổng Công ty.

Đối với cổ đông BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Tổng
Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng
Giám Đốc.

Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp thay đổi cấu vốn để nâng cao
Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng dự án, tránh phát sinh sản phẩm lỗi phải bồi thường
cho khách hàng.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách
cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Tổng

»

Công ty.

»

ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng
Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, công đoàn chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và
công tác xã hội.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS ĐỐI VỚI 2019
Trong năm 2019, BKS tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
»

Tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng
giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý

»

và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài
sản... của Tổng Công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Tổng Công ty : Kiểm tra và tính chính
xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của

»

Tổng Công ty;

Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Tổng Công ty về: Tình hình tài chính, SXKD, đầu tư XDCB,

các phương án phát triển, các công tác quản lý về tổ chức lao động, tiền lương, các chế độ

đông. Trong các cuộc họp, BKS tham gia ý kiến
đóng góp với những nội dung về công tác SXKD,

Tiếp tục nâng cao vai trò của Hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy

»

khác liên quan đến công ty và tập thể người lao động ;

»

ty;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Tổng Công
Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BTGĐ và các

phòng ban trong Tổng Công ty với mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại
»

hội đồng cổ đông;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
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GIAO DỊCH, THÙ LAO
Lương, thưởng, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị
Thù lao năm 2018 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đối với 05 thành viên) là
1,596 triệu đồng/năm;

Chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chi phí quản lý
doanh nghiệp.

Thù lao của Ban Kiểm soát
Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

(đối với 03 thành viên) là 583.6 triệu đồng/ năm. (Đã có Nghị quyết miễn nhiệm thành viên BKS
đối với bà Trần Thị Kim Hoa; việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện tại ĐHĐCĐ thường
niên 2019)

Lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc
Tiền lương, tiền thưởng của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng
Quy chế trả lương của Tổng công ty.

Giao dịch với các bên có liên quan
Chi tiết các giao dịch và số dư trọng yếu được ghi tại trang 60, 61 trong Báo cáo tài chính hợp
nhất năm 2018 của Tổng Công ty.

06

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mục tiêu phát triển bền vững

Chỉ tiêu phát triển bền vững

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

TIÊU THỤ NƯỚC

Năm 2018 Tổng Công ty tiếp tục tích cực thông qua các sáng kiến sử
dụng tiết kiệm năng lượng điện và nước hiệu quả. Quán triệt cho toàn
thể người lao động và công nhân viên ý thức tiết kiệm điện, nước tại

cơ quan và gia đình: Tổng chi phí sử dụng điện năm 2018 giảm 7.21%
chi phí sử dụng nước giảm 8.33% so với năm 2017.

-7.21%
so với năm

2017

-8.33%
so với năm

2017

Tổng Công ty đã chú trọng xây dựng các giải pháp và quy định sử dụng
điện như:
»
»
»
»
»

Ngắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm
việc

Tận dụng tối đa ánh sáng và hệ thống thông gió tự nhiên
Chỉ sử dụng điều hòa khi nhiệt độ thật cần thiết

Nhiệt độ làm mát thấp nhất được cho phép là 25 độ C

Lựa chọn sử dụng, mua mới các thiết bị có hiệu suất năng lượng
cao hơn theo nhãn tiết kiệm năng lượng khi buộc phải đầu tư,

»

trang bị phương tiện, dụng cụ mới

»

nước ở mức thấp nhất

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tuần hoàn nước để giảm tiêu hao
Thường xuyên kiểm tra thiết bị máy móc, dây dẫn, thiết bị điện
đảm bảo không rò rỉ, thất thoát và
an toàn trong sản xuất

Trong năm Tổng công ty tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
»
»

Số lần bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về
môi trường: 0

Tổng số tiền phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về
môi trường: 0

78

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018

Licogi Báo Cáo Thường Niên 2018

79

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Xác định nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp,
Ban lãnh đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của
mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong quá trình phát triển Tổng Công ty.

Nhân sự Tổng Công ty chiếm đa số là công nhân lao động có kỹ thuật, đòi hỏi sức khỏe
và làm việc trong môi trường nguy hiểm và độc hại, chính vì vậy số lượng lao động
được đào tạo buộc phải chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu trình độ lao động của Tổng
Công ty

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn và phúc lợi của người lao động:

• Tổ chức mua bảo hiểm thân thể, Bảo hiểm tai nạn lao động 24/24h, Bảo hiểm y tế

đầy đủ cho người lao động. Tổ chức phục vụ bữa ăn giữa ca đảm bảo chất lượng cho
CBCNV làm việc ở cơ quan và trên công trường. Thường xuyên tổ chức học tập an toàn

lao động trên công trình thi công, cung cấp, lắp đặt các biển báo an toàn trên công
trường đặc biệt những vị trí nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn lao động cho người và máy
móc thiết bị.

• Trích quỹ phúc lợi thưởng cho CBNV nhân dịp Lễ, Tết.
Chính sách đào tạo

Nhân viên tại Tổng Công ty được chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề và tham gia các

hoạt động tập huấn, đảm bảo tiêu chuẩn lao động đáp ứng tốt nhất yêu cầu chuyên
môn của công việc tại Tổng Công ty.

• Đào tạo cán bộ kỹ thuật, quản lý: 2,920 giờ

• Đào tạo phát triển kỹ năng, nâng cao tay nghề công nhân: 21,220 giờ

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG
ĐỒNG, ĐỊA PHƯƠNG VÀ MÔI TRƯỜNG
Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương là một trong những sứ mệnh của Tổng
Tổng Công ty, Công ty hành động và luôn đồng hành cùng các hoạt động thiết thực với
xã hội với mong muốn nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn của lực lượng lao

động trẻ của đất nước, duy trì nghĩa vụ và trách nhiệm với cộng đồng địa phương nơi
Doanh nghiệp có lợi ích hoạt động.

• Trong năm Tổng công ty đã tổ chức quyên góp được số tiền 279,301,000 đồng trong
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đó chuyển về địa phương là 143,200,000 đồng.
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