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PHẦN MỞ ĐẦU

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
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Ông

ĐINH VIỆT TÙNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối
tác và toàn thể cán bộ công nhân viên!
Năm 2020 với nhiều khó khăn do ảnh
hưởng từ đại dịch Covid-19 không chỉ đối
với nền kinh tế thế giới nói chung mà còn
ảnh hưởng đến toàn ngành Xây dựng nói
riêng. Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh
doanh bị ngưng trệ, doanh nghiệp, người
dân đều gặp khó khăn. Cụ thể: trong năm
2020 Việt Nam đã chứng kiến mức tăng
trưởng GDP 2020 ở mức thấp nhất trong
vòng 20 năm qua đạt 2,91%, lạm phát bình
quân đạt 3,23%. Dù vậy, Việt Nam vẫn trở
thành một trong số ít quốc gia hiếm hoi trên
thế giới vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng
dương. Thành quả trên đến từ những nỗ
lực chống dịch của Chính phủ, cùng với
chính sách mở rộng tiền tệ và tài khóa phù
hợp, giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng
vẫn kiểm soát tốt lạm phát và duy trì tỷ giá
ổn định.
Ngành Xây dựng Việt Nam là Ngành có
tính chu kỳ cao có những giai đoạn tăng
– giảm tốc đan xen. Theo Tổng cục Thống
kê cho biết, năm 2020 ngành Xây dựng cả
nước tăng trưởng 6,76%. Mức tăng trưởng
6,76% là mức tăng trưởng thấp nhất trong
giai đoạn phát triển 2016 – 2020, tuy nhiên,
tính trong chu kỳ 10 năm, mức 6,76% vẫn
còn cao hơn tăng trưởng ngành những
năm khó khăn 2011 – 2013. Đồng thời,
năm nay ngành Xây dựng diễn ra sự thanh
lọc mạnh mẽ, thể hiện ở số doanh nghiệp
rút lui khỏi thị trường trong ngắn hạn và số
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong
năm 2020 gần tương đương.
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Vượt qua những và khó khăn của nền kinh
tế trong giai đoạn vừa qua, Tổng Công ty
LICOGI vẫn duy trì được kết quả kinh
doanh trong năm 2020 tương đối tốt:
Doanh thu thuần đạt 2.187.968 triệu đồng,
giảm 5% so với năm 2019 (năm 2019 đạt
2.305.321 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế
đạt 23.024 triệu đồng tăng cao so với năm
2019.
Bước sang năm 2021 vẫn có những khó
khăn thức thách lớn Tổng Công ty phải đối
mặt phía trước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng,
chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận những
cơ hội và phát triển mạnh mẽ trong thời
gian tới. Ban lãnh đạo Tổng Công ty
LICOGI –CTCP đã có những định hướng
chiến lược thực tế, kịp thời và linh hoạt để
tình hình hoạt động kinh doanh vẫn phát
triển theo kế hoạch dài hạn đã đề ra.
LICOGI vẫn tiếp tục tập trung phát triển 3
lĩnh vực nòng cốt là: Xây lắp, Sản xuất công
nghiệp – vật liệu xây dựng và Đầu tư khu
đô thị nhà ở. Ngoài ra, yếu tố con người
luôn được LICOGI quan tâm chú trọng.
Thay mặt HĐQT, tôi tin rằng với chiến lược
kinh doanh được chuẩn bị kỹ lưỡng và phù
hợp, kế hoạch triển khai vừa linh động vừa
cụ thể, đặc biệt là với một đội ngũ nhân sự
có ý chí cao, trách nhiệm, dũng cảm, sáng
tạo và hợp tác, LICOGI chắc chắn sẽ đạt
được những kết quả như mong đợi.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân
thành đến các thành viên HĐQT, Ban Điều
hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên

LICOGI đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và
ủng hộ của khách hàng, sự đồng hành của đối tác và quý cổ đông trong năm qua.
Kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH VIỆT TÙNG (ĐÃ KÝ)
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SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2020
Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng Bộ Tổng công ty LICOGI – CTCP
Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 09/6/2020 Đảng Bộ Tổng Công ty LICOGI - CTCP đã tổ chức Đại
hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng
cũng như xác định tầm nhìn chiến lược, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới.
Phát huy những kết quả đạt được về thế mạnh của Tổng công ty, tận dụng triệt để những thuận
lợi, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, khai thác tốt các dự án, phát triển Tổng công ty một
cách toàn diện, vững chắc với mục tiêu: “Tăng cường trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, nâng
cao hiệu quả sản xuất và đời sống người lao động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của tổ chức Đảng”

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Tổng Công ty LICOGI .
Ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại nhà khách La Thành - Ba Đình - Hà Nội, Tổng Công ty
LICOGI – CTCP đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1960 - 2020).
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm ấp. Ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban cán
sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thay mặt Ban lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tới dự và phát
biểu, đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong cả quá trình xây dựng và phát
triển thương hiệu của Tổng công ty, những nỗ lực vuợt qua khó khăn trong giai đoạn mới
đồng thời ông cũng chúc Tổng công ty tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy thế mạnh
để phát triển hơn nữa.

Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Đình Khải – Chủ tịch công đoàn Tổng
công ty lên nhận quà lưu niệm của Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức Đảng, khai thác mọi nguồn lực để xây dựng Tổng công ty LICOGI - CTCP phát triển
toàn diện, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong
toàn Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục
khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh
doanh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội
lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.

Ông Phan Thanh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc phát biểu tại Lễ kỷ niệm
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Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Công đoàn Tổng công ty LICOGI và triển khai nhiệm
vụ công tác năm 2021
Ngày 22/01/2021 tại Tổng công ty LICOGI, Công đoàn Tổng công ty LICOGI tổ chức sơ kết
nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Tổng công ty LICOGI và
triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2021.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
Chỉ tiêu
Kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài
chính
Chi phí hoạt động
Lãi lỗ công ty liên doanh, liên kết
Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh
Lợi nhuận thuần từ hoạt động
khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Vốn điều lệ
Vốn chủ sở hữu
Nợ phải trả
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Thu nhập trên vốn cổ phần
(ROE)
Chỉ số đòn bẩy

Đơn vị

2019

2020

Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

2.305.321
2.093.984
211.336
-7.381

2.187.968
1.921.516
266.452
-24.697

Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

235.252
-7.386
-38.683

234.257
40.752
48.249

Triệu đồng

-19.526

-13.595

Triệu đồng
Triệu đồng

-58.209
-64.012

34.655
23.024

Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

4.368.392
900.000
392.435
3.975.957

4.461.994
900.000
404.433
4.057.561

-15,00

5,78

10,09

5,28

%

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
TẦM NHÌN
Nhà thầu hạ tầng kỹ thuật và nền móng công trình dẫn đầu tại Việt Nam và nhà thầu
Quốc tế chuyên nghiệp bằng lợi thế công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nhà sản xuất năng lượng, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng hiệu quả cao.
Nhà đầu tư, phát triển và vận hành khu đô thị mang lại môi trường sống tốt đẹp hơn
cho cộng đồng.
SỨ MỆNH
LICOGI cung cấp giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy với giá cả hợp lý bằng ứng dụng
công nghệ tiên tiến và phương thức quản lý hiện đại.
LICOGI nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và sự phát triển bền
vững của đất nước bằng chiến lược đầu tư hiệu quả.
LICOGI xây dựng một môi trường làm việc hội tụ được nguồn nhân lực chất lượng
cao, mang lại cơ hội phát triển và thành đạt cùng doanh nghiệp.
Một số hình ảnh Hội nghị
10
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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH
GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
VỊ THẾ
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CÁC RỦI RO
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch
Tên tiếng Anh		
Tên viết tắt		
Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp
		
		
		
Vốn điều lệ
Địa chỉ
				
Số điện thoại
Số fax
Website
Email
Mã cổ phiếu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty LICOGI - CTCP
LICOGI Corporation - JSC
LICOGI
Mã số doanh nghiệp: 0100106440
Đăng ký lần đầu: ngày 24/11/2010
Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 11/01/2018
Nơi cấp: Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội
900.000.000.000 VNĐ
Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nộii
+ 84 024 38542365
+ 84 024 38542655
http://www.licogi.com.vn/
info@licogi.vn
LIC

1960
Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng) quyết
định thành lập Công ty thi công cơ giới;

1979
Bộ Xây dựng có quyết định chuyển Công ty
thi công cơ giới thành Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới;

1995
Bộ Xây dựng có Quyết định số 998/BXD TCLĐ thành lập Tổng Công ty xây dựng và
phát triển hạ tầng;

2006
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;

2010
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 53/
QĐ - TTg thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn
Sông Đà trong đó Tổng Công ty Xây dựng
và phát triển hạ tầng là một trong sáu Tổng
Công ty con do Tập đoàn Sông Đà nắm giữ
100% vốn điều lệ;

14

Báo cáo thường niên 2020

2013
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 ;

2014
Thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án
cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty xây
dựng và phát triển hạ tầng;

2015
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;

2018
Bộ Xây dựng chuyển giao đại diện quyền sở
hữu vốn Nhà nước tại LICOGI sang Tổng
công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
SCIC;
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh
Thi công và xử lý nền móng các loại công trình, khoan nổ mìn;
Thi công xây lắp và tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp;
giao thông (đường bộ, cầu đường sắt, cầu đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga, đường hầm);
thủy lợi, cấp thoát nước (đê, đập, kênh, mương, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu, ống dẫn,
trạm bơm), thủy điện, nhiệt điện, bưu điện;
Thi công xây lắp các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công
trình đường dây điện, trạm biến áp điện;
Đầu tư kinh doanh các dự án về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, đầu tư và kinh
doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật;
Lắp đặt thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng;
Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm, năng lượng tái tạo;
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cơ khí, VLXD (tấm lợp, bê tông và các sản phẩm
từ bê tông);
Cung ứng và quản lý nguồn nhân lực;

16
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Địa bàn kinh doanh:
Trong nước: Các tỉnh, thành phố trong cả nước
Nước ngoài: Xuất nhập khẩu máy, thiết bị, sản phẩm cơ khí, Xuất khẩu lao
động và chuyên gia;..
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (tính đến ngày 31/12/2020)

Công ty con

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị
Kiểm toán
nội bộ

Ban kiểm soát

Văn phòng
HĐQT
Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Công ty liên kết

Công ty con

Tên công ty

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
lắp và Vật liệu Xây dựng Đông
Anh

Hà Nội

51,85%

51,85%

Công ty Cổ phần Cơ khí Đông
Anh Licogi

Hà Nội

89,06%

89,06%

Hà Nội

60,00%

60,00%

Đồng Nai

51,00%

51,00%

Quảng
Ngãi

64,77%

64,77%

Đà Nẵng

57,71%

57,71%

64,65%

64,65%

56,33%

56,33%

92,58%

92,58%

Thi công xử lý nền
móng, thi công xây lắp

Công ty Cổ phần Tư vấn
Licogi
Công ty Cổ phần Cơ giới và
Xây lắp số 9 (Licogi 9)
Công ty Cổ phần Licogi
Quảng Ngãi
Công ty Cổ phần Cơ giới và
Xây lắp số 10 (Licogi 10)
Công ty Cổ phần Licogi 15
Công ty Cổ phần Licogi 17

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Tên công ty

Nơi thành lập

Tỷ lệ lợi

Hoạt động chính

ích
Công ty Cổ phần
Licogi 12

18

Hà Nội

8,52%

Thi công xây lắp, nền móng, hạ tầng

4,19%

Đầu tư kinh doanh khu đô thị, nhà ở; sản
xuất kinh doanh điện thương phẩm, năng
lượng tái tạo; Thi công xây lắp, nền móng,
hạ tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần
Licogi 13

Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu
tư và Xây dựng số 18

Hà Nội

6,61%

Công ty Cổ phần
Thủy điện Đăkđrinh

Quảng Ngãi

1,19%

Công ty Cổ phần Đầu
tư Khu công nghiệp
Dầu khí Idico Long
Sơn

TP. Hồ Chí
Minh

0,36%

Công ty Cổ phần Đầu
Tư Xây dựng
Vinashin-Licogi

TP. Hà Nội

10,00%

Công ty Cổ phần
Quản lý Dự án và Xây
dựng Licogi

TP. Hà Nội
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Thi công xây lắp công trình dân dụng, công
nghiệp, cầu đường; Đầu tư Khu đô thị, nhà ở

Sản xuất, kinh doanh
tấm lợp, vật liệu xây
dựng
Sản xuất, kinh doanh
sản phẩm đúc, luyện
kim cơ khí
Tư vấn xây dựng
Thi công xây lắp, nền
móng hạ tầng
Thi công xây lắp, sản
xuất VLXD
Thi công xây lắp, nền
móng, hạ tầng
Thi công xây lắp, nền
móng, hạ tầng
Thi công xây lắp, nền
móng, hạ tầng

Hà Nội

Công ty Cổ phần Lắp máy
Điện nước - Licogi

Hà Nội

89,92%

89,92%

Thi công lắp đặt máy
móc thiết bị, điện,
nước

Quảng
Ninh

100,00%

100,00%

Đầu tư, kinh doanh
khu Đô thị, nhà ở

Hà Nội

100,00%

100,00%

Đầu tư, kinh doanh
khu Đô thị, nhà ở

Công ty TNHH MTV Đầu tư
và Xây dựng Licogi số 2
(Licogi 2)
Công ty TNHH MTV Nhà ở và
Đô thị Licogi
Công ty liên kết

Tỷ lệ

Công ty Cổ phần Thủy điện
Bắc Hà

Địa chỉ

Tỷ lệ lợi
ích

quyền
biểu
quyết

Lào Cai

44,11%

44,11%

Sản xuất, kinh doanh
điện

Hoạt động kinh
doanh

Công ty Cổ phần Licogi 14

Phú Thọ

25,94%

25,94%

Đầu tư, kinh doanh
khu Đô thị, nhà ở Thi
công xây lắp, nền
móng, hạ tầng

Công ty Cổ phần Licogi 19

Hà Nội

22,62%

22,62%

Thi công xây lắp

Xây dựng Chuyên dụng

Quản lý dự án, Xây dựng Công trình dân
dụng, công nghiệp

Hoạt động kinh
doanh chính

Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền
móng và Xây dựng 20 (Licogi
20)

Tên công ty

10,00%

Thanh
Hóa
Hải
Dương

Sản xuất và kinh doanh điện

Đầu tư Khu công nghiệp đô thị, nhà ở; Xây
dựng Công trình

Tỷ lệ
quyền
biểu
quyết

Tỷ lệ lợi
ích
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

VỊ THẾ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT

Họ và Tên

Số CP

Tỷ lệ sở

sở hữu

hữu (%)

Chủ tịch HĐQT

0

0

Bổ nhiệm ngày
21/06/2019

Chức vụ

Chú thích

1

Đinh Việt
Tùng

2

Phan Thanh
Hải

Phó Chủ tịch HĐQT,
Kiêm Tổng giám đốc

0

0

Bổ nhiệm ngày
22/12/2016

3

Ưng Tiến Đỗ

Thành viên HĐQT

68.279

0,08

Bổ nhiệm lại
ngày 21/06/2019

4

Nguyễn Danh
Quân

Thành viên HĐQT

469.664

0,52

Bổ nhiệm ngày
21/06/2019

5

Nguyễn
Thanh Hợp

Thành viên HĐQT

0

0

Bổ nhiệm ngày
23/10/2018

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT

Họ và Tên

Số CP

Tỷ lệ sở

sở hữu

hữu (%)

Trưởng BKS

200

0

Bổ nhiệm ngày
21/06/2019

Chức vụ

Chú thích

1

Nguyễn Thị Khánh
Phương

2

Kiều Bích Hoa

Thành viên BKS

0

0

Bổ nhiệm ngày
21/06/2019

3

Nguyễn Thu Trang

Thành viên BKS

0

0

Bổ nhiệm ngày
21/06/2019

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
STT

20

Họ và Tên

Chức vụ

Số CP sở

Tỷ lệ sở

hữu

hữu (%)

0

0

1

Phan Thanh Hải

Tổng giám đốc, Phó
Chủ tịch HĐQT

2

Lê Khắc Duy

Phó Tổng giám đốc

6.500

0,007

3

Phan Đức Hùng

Phó Tổng giám đốc

16.769

0,018

4

Phan Lan Anh

Phó Tổng giám đốc

19.594

0,02

5

Nguyễn Anh Dũng

Kế toán trưởng

5.400

0.006
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LICOGI có thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực thi công cơ giới, xử lý nền móng, xây dựng
các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy điện, giao thông, thủy lợi…; Đầu tư, kinh doanh
các khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở … 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 có đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm 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 khắp 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, Thác Mơ, Hàm
Thuận - Đa Mi, Đăk My, A Vương, Đăkđrinh …;
Các công trình nhiệt điện: Uông Bí, Phả Lại 1 và 2, Mông Dương;
Các công trình công nghiệp khác như: Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Bỉm, Xi măng
Bút Sơn, Apatit Lào Cai.
Nền móng Trung tâm hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình, Tổng
lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, cao ốc Petro Landmark;
Hạ tầng giao thông Nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đê chắn sóng Dung
Quất, kênh thủy lợi Phước Hòa – Bình Phước, 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.
THỊ PHẦN SẢN PHẨM

STT

Sản phẩm

Thị phần (%)

1

Thép đúc, bi đúc

80

2

Nhôm định hình

8

3

Tấm lợp Fibro xi măng

20

4

Gian không gian khớp cầu

80

Ghi chú

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG SẢN PHẨM CƠ KHÍ VÀ VLXD CỦA LICOGI
Miễn nhiệm
ngày 31/12/2020

Các cug văn hóa, thể thao, nhà máy thủy điện có khẩu độ lớn sử dụng giàn khung
không gian đạt tiêu chuẩn chấu Âu ở trong nước và kho chứa VLXD tại UEA;
Nhà máy Kyocera (Hải Phòng);
Tổng kho dự trữ quốc gia (Đông Anh);
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh);
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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.
Trong năm 2021, được dự báo sẽ biến
động theo hướng thuận lợi cho Ngành Xây
dựng. Nhà nước chủ trương cải cách hành
chính, mở cửa thu hút vốn đầu tư, tham gia
vào các Hiệp định tự do thương mại với đối
tác nước ngoài lớn như Châu Âu, Trung
Quốc, Nhật Bản. Ngành xây dựng tiếp tục đà
tăng trưởng do Việt Nam hiện vẫn là nước
có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, chi phí
nhân công cạnh tranh trong khu vực.

Thách thức
Ngành Xây dựng vào giai đoạn giảm
tốc, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh biến
động gây nhiều khó khăn cho toàn Ngành.
Giá cả nguyên vật liệu biến động làm
giảm tính chủ động và ảnh hưởng đến hiệu
quả kinh doanh của Tổng công ty.
Hội nhập phát triển mở cửa thị trường
tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp nước
ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam, chính
vì thế tạo ra áp lực cạnh tranh lên nhiều
doanh nghiệp trong nước. Trên thị trường
trong lĩnh vực xây dựng có rất nhiều doanh
nghiệp đang hoạt động và cạnh tranh với
nhau.

PHÂN TÍCH SWOT
Điểm mạnh
Chất lượng công trình, sản phẩm được
Tổng công ty đặt lên hàng 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.
Chiến lược phát triển và năng lực sản
xuất
Trải qua 60 năm hình thành và phát
triển Tổng Công ty trở thành một trong những
doanh nghiệp có uy tín trên thị trường trong
lĩnh vực xử lý nền móng.

22
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Điểm yếu
Với thị phần và quy mô vốn hóa của
Tổng Công ty đang còn khá nhỏ so với nhiều
đối thủ cạnh tranh.
Tổng công ty mới trở thành công ty đại
chúng được gần 5 năm nên chưa đủ thời gian
để gây dựng được thị phần trên hệ thống các
doanh nghiệp xây dựng và toàn thị trường.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro Kinh Tế
Từ đầu năm 2020, đại dịch covid-19 đã xuất
hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh
hưởng rất nặng nế đén tất cả các lĩnh vực.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong
nước (GDP) năm 2020 ước đạt 2,91% so với
cùng kì năm 2019.Tuy nhiên thấp hơn mục
tiêu kế hoạch đề ra là 6,8% nhưng là mức
tăng trưởng tích cực trong bối cảnh đại dịch
Covid-19. Ngành xây dựng duy trì tăng trưởng
khá với tốc độ 6,76%. Đặc thù của ngành xây
dựng là chu kỳ ngắn, chịu ảnh hưởng của thị
trường bất động sản; mang tính mùa vụ, hoạt
động tập trung vào nửa cuối năm.
Ngành xây dựng đang bước qua khỏi quá
trình tăng trưởng sau đổi mới và bước vào
giai đoạn tái cấu trúc. Nền kinh tế gặp khó
khăn, tốc độ tăng trưởng giảm sút cũng sẽ
ảnh hưởng không nhỏ đến các kế hoạch sản
xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, sẽ tác
động đến sự phát triển của ngành Xây dựng
nói chung trong đó có Tổng công ty.

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 ảnh hưởng lớn từ
chính sách Nhà nước. Bất kỳ sự thay đổi nào
có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của
Tổng Công ty từ sự điều chỉnh của các văn
bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn
bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán. Các đạo luật tiếp tục được xây
dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành
như Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng,
Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và
Luật Quy hoạch đô thị.

Rủi ro hoạt động
Về thị trường, đối thủ cạnh tranh: Ngành xây
dựng không có sản phẩm thay thế khác biệt
nhiều, nhu cầu huy động vốn lớn và đòi hỏi
chất lượng, tiến độ ngày càng cao, hiệu quả
kinh doanh thấp. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối
24
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với Tổng Công ty tới từ sức mạnh của khách
hàng. Khách hàng trong lĩnh vực này thường
có trình độ hiểu biết nhất định, theo các gói
thầu kĩ lưỡng từ đầu tới khi kết thúc nên các
doanh nghiệp xây dựng buộc phải áp mức giá
thầu cạnh tranh. Hơn nữa, số lượng nhà thầu
nhỏ lẻ tại Việt Nam tương đối nhiều nên rủi ro
tới từ cạnh tranh vẫn hiện hữu, ảnh hưởng tới
hoạt động của Tổng Công ty.
Về lao động: Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp
chung ước tính là 2,26% trong đó tỷ lệ thất
nghiệp khu vực thành thị là 3,61%; khu vực
nông thôn là 1,59%. Ngành xây dựng cần con
người thực hiện, giám sát thi công, nhưng
phần lớn lao động hiện nay là lao động phổ
thông, chưa qua đào tạo chuyên nghiệp nên
hàng năm tai nạn nghề nghiệp trong lĩnh vực
xây dựng chiếm tỷ trọng lớn cũng như năng
suất lao động chưa cao. Để đảm bảo quá
trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn
do thiếu nhân công, ban lãnh đạo Tổng Công
ty cần áp dụng cơ chế lương hợp lý cùng với
những đãi ngộ, chăm lo cho đời sống công
nhân viên, tạo cho người lao động môi trường
làm việc chuyên nghiệp với mức thu nhập khá.
Về an toàn lao động: Trong các hoạt động
thi công xây lắp, LICOGI luôn coi an toàn
lao động là vấn đề quan trọng hàng đầu. Tuy
nhiên, với đặc thù của ngành Xây dựng 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.

Rủi ro tài chính
Rủi ro tín dụng: Để thực hiện kinh doanh,
doanh nghiệp có thể huy động vốn từ nhiều
nguồn khác nhau, trong đó một lượng vốn lớn
được tài trợ từ vốn vay ngân hàng. Đồng thời,
thị trường bất động sản có đặc thù chu kỳ phát
triển dự án kéo dài 2-3 năm thậm chí 3-5 năm.
Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi 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 Tổng Công
ty. Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đã điều chỉnh lãi suất điều hành tạo điều kiện
cho nền kinh tế có điều kiện phục hồi nhanh
trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Rủi ro tỷ giá: Lạm phát cơ bản bình quân năm

2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.
Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng
thế giới, bình quân năm 2020 tăng 28,05% so
với năm 2019. Chỉ số giá đô la bình quân năm
2020 giảm 0,02% so với năm 2019. Điều này
sẽ tác động tới Tổng Công ty trong hoạt động
giao thương với các đối tác nước ngoài.

Rủi ro đặc thù ngành
Do đặc thù Ngành Xây dựng thi công ngoài
trời, ảnh hưởng bởi thời tiết, thời gian thi
công kéo dài, công tác nghiệm thu, quyết toán
thường kéo dài, nhiều chủ đầu tư gây khó
khăn, 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
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 tác động đến môi trường.
Áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, nguyên vật
liệu ít gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.

Rủi ro khác
Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa
hoạn, ... là những rủi ro bất khả kháng, nếu
xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người
và tình hình hoạt động chung của Tổng Công
ty. Những rủi ro này khó dự báo trước nên
Tổng Công ty luôn đảm bảo an toàn tối đa
trong hoạt động kinh doanh sản xuất, đề
phòng từ trước.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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:
Công ty mẹ sẽ thực hiện chức năng chủ yếu là đầu tư đồng bộ, có chiều sâu hệ 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 ký hợp đồng giao lại cho các công ty con, Công ty liên kết.
Tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc toàn diện Tổng Công ty về tổ chức, tài chính, tái
cơ cấu các khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, 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 - trực tiếp thi công xây lắp, vận hành.
Củng cố và tăng cường mối liên kết, chỉ đạo chặt chẽ 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.

ĐỊNH HƯỚNG CHI TIẾT
Định hướng phát triển công nghệ
Tiếp tục tăng cường, làm giàu kinh nghiệm và công nghệ thi công cọc khoan nhồi, tường
vây thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại và không ngừng cải tiến, đổi mới, trong
đó, chú trọng ứng dụng máy khoan cọc nhồi theo 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 sản xuất tấm lợp theo công nghệ mới tiến tới 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.

Chiến lược quản lý và điều hành sản xuất
Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các cấp quản lý, trình độ
tay nghề cho công nhân kỹ thuật để chủ động chuyển đổi, thích ứng với thị trường, đi đôi
với việc đổi mới trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm.
26

Báo cáo thường niên 2020

Tập trung tìm kiếm việc làm để khai thác triệt để máy móc, thiết bị, lao động hiện có, tập
trung vào các dự án có nguồn vốn rõ ràng và các dự án do nước ngoài đàu tư hoặc làm
tổng thầu xây lắp, 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 về xử lý nền móng, thủy
điện, nhiệt điện, hạ tầng kỹ thuật 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
đầu tư, cơ cấu khoản nợ vay theo nguyên tắc giảm sự lệ thuộc vào các nguồn vốn giá cao,
giảm mất cân đối giữa vay nợ và đầu tư từ nguồn vốn ngắn hạn.
Tăng cường công tác quản lý giá thành, định mức kinh 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, nghiệm thu, thanh quyết toán. Hoàn thiện công tác giao khoán thầu thi công xây lắp đến từng đội sản xuất, chủ
công trình, chi nhánh 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 kinh doanh.

Chiến lược sản xuất xây lắp
Tập trung phát huy ngành nghề mũi nhọn về hạ tầng kỹ thuật và xử lý nền móng đòi hỏi kỹ
thuật cao. Ngoài việc tiếp tục tham gia thi công hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu
đô thị, xử lý nền 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 giao thông, tuyến đường sắt đô thị, metro.
Nghiên cứu và tăng cường các hoạt động liên doanh, liên kết với cổ đông chiến lược và các
doanh nghiệp FDI là tổng thầu lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc như: HYUNDAI, OBAYASHI,
HAZAMA, SHIMIZU, SUMITOMO…

Chiến lược sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng
Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển các mặt hàng truyền thống, thế mạnh như: sản xuất
vật liệu xây dựng (tấm lợp các loại, nhôm thanh định hình...), sản xuất sản phẩm cơ khí (bi
đạn cho ngành xi 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.
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.

Chiến lược đầu tư và xây dựng
Đầu tư các dự án đô thị và khu công nghiệp: Đẩy mạnh triển khai các dự án: Khu đô thị mới
Thịnh Liệt, Nam ga Hạ Long, Trụ sở Tổng Công ty tại lô E7 Phạm Hùng; G1 Thanh Xuân
Nam. Nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công
trình ngầm.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
Thông tin ngành
Ngành Xây dựng Việt Nam được dự báo
trong thời gian sắp tới sẽ tăng trưởng chậm
lại nhưng vẫn khả quan và triển vọng so với
những lĩnh vực xây dựng còn lại; thị trường
xây dựng sẽ ngày càng có sự cạnh tranh khốc
liệt hơn; biến động giá nguyên vật liệu xây
dựng.
Với sự chuyển mình sang kinh tế thị trường
đã mang lại bước chuyển biến của nền kinh
tế. Nền kinh tế đất nước có sức hấp dẫn lớn
đối với doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài
trong thời kỳ ngành Xây dựng đang có đà
phát triển tốt và ổn định. Các doanh nghiệp
xây dựng nhà nước lui dần lại, mở rộng sân
chơi cho khối tư nhân.
Năm nay ngành Xây dựng diễn ra sự thanh
lọc mạnh mẽ, thể hiện ở số doanh nghiệp rút
lui khỏi thị trường trong ngắn hạn và số doanh
nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020
gần tương đương. Cụ thể, năm 2020 ngành
Xây dựng có 6.412 doanh nghiệp tạm ngừng
kinh doanh có thời hạn và 6.545 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, phần
lớn doanh nghiệp xây dựng này là doanh nghiệp nhỏ.
Báo cáo Kinh tế Xã hội của Tổng cục Thống
kê cho biết, năm 2020 ngành Xây dựng cả
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Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm
nước tăng trưởng 6,76%. Điểm nhấn đặc biệt
là tỷ lệ đóng góp của ngành Xây dựng vào
GDP cả nước năm 2020 ở mức cao bậc nhất
6,19% GDP
Ở trong nước, mặc dù dịch Covid-19 nhanh
chóng được kiểm soát tốt, du lịch nội địa vẫn
hoạt động nhưng liên tục bị gián đoạn bởi các
đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Các
doanh nghiệp ngành Du lịch, lữ hành điêu
đứng, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động;
các khách sạn phải đóng cửa. Hoạt động
du lịch bị đình trệ đã dẫn tới doanh thu du
lịch lữ hành năm 2020 ước tính chỉ đạt 17,9
nghìn tỷ đồng, giảm 59,5% so với năm trước.
Nhiều địa phương có doanh thu du lịch lữ
hành năm 2020 giảm mạnh như: Khánh Hòa
giảm 85,1%; Quảng Nam giảm 78,7%; thành
phố Hồ Chí Minh giảm 76,7%; Đà Nẵng giảm
73,3%; Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 64,3%; Bình
Dương giảm 60,1%; Quảng Bình giảm 58,2%;
Cần Thơ giảm 55,3%; Hà Nội giảm 48,4%;
Bình Định giảm 40,1%. Doanh thu dịch vụ lưu
trú, ăn uống năm nay ước tính cũng chỉ đạt
510,4 nghìn tỷ đồng, giảm 13% so với năm
trước (Theo tổng cục thống kê, 2020).

Doanh thu thuần
Giá vốn
EBIT
EBITDA
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

2018
2.602.118
2.321.059
170.004
242.925
66.724
51.277

2019
2.305.321
2.093.984
59.397
63.341
-58.209
-64.012

2020
2.187.968
1.921.516
146.986
55.293
34.655
23.024

CAGR
-8,30%
-9,01%
-7,02%
-52,29%
-

Trong giai đoạn 2018 - 2020, giá vốn hàng bán có tốc độ giảm nhanh hơn tốc độ giảm của
doanh thu, CAGR của giá vốn gần 9,09% so với mức tăng 8,30% của doanh thu thuần, vấn
đề này kiến cho việc đảm bảo cho chi phí sản xuất của LICOGI có ít nhiều lợi thế. Về các
chỉ tiêu lợi nhuận, tình hình kinh doanh của LICOGI có thể được xem là xấu với cả lợi nhuận
trước và sau thuế đều âm trong năm, nhưng khi xét riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi và bỏ
đi các yếu tố về chi phí lãi vay và khấu hao lớn vốn là đặc thù của ngành Xây dựng, LICOGI
vẫn đang chứng tỏ khả năng sản xuất kinh doanh và sinh lời, kết thúc năm 2020 với EBIT
đạt 146.986 triệu đồng, EBITDA đạt 55.293 triệu đồng.
Nhận thức sâu sắc tình thế hiện tại cùng viễn cảnh tương lai, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã
có những định hướng chiến lược thực tế, kịp thời và linh hoạt để tình hình hoạt động kinh
doanh vẫn phát triển theo kế hoạch dài hạn đã đề ra. Tiếp tục kế hoạch thoái vốn dần dần
một số công ty liên kết, công ty con hoạt động kém hiệu quả và động thái thành lập công ty
con mới nhằm chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực xuất khẩu lao động, LICOGI vẫn sẽ
tiếp tục tập trung phát triển 3 lĩnh vực nòng cốt và đã tạo thành thương hiệu về chất lượng
của Tổng công ty là: Xây lắp, Sản xuất công nghiệp - vật liệu xây dựng và Đầu tư khu đô thị
nhà ở.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Cơ cấu nhân sự
Tiêu chí

I

Theo trình độ lao động

1

Trình độ Đại học và trên Đại
học

2

Trình độ Cao đẳng, Trung cấp
chuyên nghiệp

Năm 2019

Năm 2020

Số

Tỷ

Số

Tỷ

Số

Tỷ

lượng
(người)

trọng
(%)

lượng
(người)

trọng
(%)

lượng
(người)

trọng
(%)

150

63%

136

64%

109

58%

13

5%

9

4%

5

3%

3

Sơ cấp và công nhân kỹ thuất

55

23%

48

23%

43

23%

4

Lao động phổ thông

20

8%

19

9%

31

16%

II

Theo đối tượng lao động

1

Lao động trực tiếp

88

37%

76

36%

74

39%

2

Lao động gián tiếp

150

63%

136

64%

114

61%

III

Theo giới tính

1

Nam

189

79%

166

78%

147

78%

2

Nữ

49

21%

46

22%

41

22%

IV

Theo thời hạn HĐLĐ

1

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

27

11%

22

10%

40

21%

2

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3
năm

80

34%

59

28%

42

23%

3

Hợp đồng không xác định thời
hạn

131

55%

131

62%

106

56%

V

Theo cấp quản lý

1

Quản lý

61

26%

58

27%

37

20%

2

Chuyên viên, nhân viên

177

74%

154

73%

151

80%

VI

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 Tổng Công ty. Bên cạnh việc
thu hút nhân tài, Tổng 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.
Về thời gian làm việc: Tổng 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, Tổng Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện
bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động theo quy định của pháp
luật.
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 đảm nhận cho người lao động. Người lao
động làm việc theo chức danh công việc gì thì hưởng lương theo chức danh công việc đó.
Khi thay đổi công việc, thay đổi chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới
đảm bảo công khai, dân chủ.
Tổng Công ty đã thực hiện khen thưởng, đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành
tích xuất sắc trong việc tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh
doanh, tìm kiếm được 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 BHXH, BHYT, BHTN .. và các quyền lợi khác của người lao
động theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.
Tổng Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật lao động, luật BHXH 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 dưỡng đối với các lao động làm việc trong điều kiện độc hại nặng nhọc, đặc biệt
độc hại nặng nhọc và quan tâm tới người lao động trong các ngày lễ tết.

Theo độ tuổi

1

Từ 18 đến 25 tuổi

3

1%

5

2%

3

2%

2

Từ 26 đến 35 tuổi

68

29%

59

28%

48

25%

3

Từ 36 đến 45 tuổi

98

41%

89

42%

88

47%

4

Trên 45 tuổi

69

29%

59

28%

49

26%

Tổng cộng

32

Năm 2018
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238

212

188
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tiến độ thực hiện các dự án 2020

Tình hình tài chính

Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt
- Phần GPMB đến nay về cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án theo VB số 2282/
UBND-TNMT-TTPTQĐ của UBND quận Hoàng Mai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo
cáo tiến độ.
+ Diện tích đã hoàn thành GPMB đợt 1 là 298.504,9m2;
+ Diện tích đang tiếp tục thực hiện GPMB đợt 2 là 53.113,1m2 ( bao gồm diện tích khu làng
xóm cũ và nghĩa trang làng Giáp Tứ giữ lại chỉnh trang theo quy hoạch là 20.083m2).
- Phần Hạ tầng kỹ thuật: Vẫn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và trình Tổng công ty xem xét
phê duyệt.

Dự án Khu Đô thị mới Nam Ga – Hạ Long
+ Khu phía Bắc Quốc lộ 18A: Đã thực hiện thi công xong các hạng mục hạ tầng kỹ thuật:
san nền, giao thông, thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, cấp điện, cấp nước và đã bàn
giao đưa vào sử dụng.
+ Khu phía Nam đường 18A: Đã hoàn thiện toàn bộ hạng mục san nền, thoát nước mưa,
nước thải, đường giao thông, cây xanh, cấp điện, cấp nước và các hạng mục HTKT điều
chỉnh quy hoạch lần 4 và đã bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục.

Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng công ty LICOGI tại ô
đất 07-E7 khu đô thị mới Cầu Giấy
- Đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình
và đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc cho ý kiến để hoàn chỉnh phương án quy hoạch tổng
mặt và phương án kiến trúc sơ bộ; Đã lập hồ sơ đề xuất dự án trình Sở Kế hoạch Đầu tư
xin chấp thuận chủ trương đầu tư trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng các quy định
của pháp luật của nhà nước về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản;
- Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và được
các sở ngành chức năng thông qua. Hiện nay đang chờ UBND Thành phố xem xét lại các
vấn đề có liên quan trước khi quyết định.

Nội

Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI - Nhà G1 - Thanh Xuân - Hà

Tổng công ty đã nghiên cứu phương án đầu tư 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. Hiện tại, do
quy hoạch phân khu H2-3 không có chức năng nhà ở nên việc nghiên cứu phương án cuối
cùng vẫn chưa thực hiện được mặc dù vẫn đưa vào kế hoạch nghiên cứu đầu tư hàng năm.
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Dupont

2019

2020

Gánh nặng thuế

1,11

0,75

Gánh nặng lãi vay

-0,98

0,24

Tỷ suất EBIT

0,03

0,07

Vòng quay tổng tài sản

0,52

0,50

Chỉ số đòn bẩy

10,09

5,28

ROE

-0,15

0,06

Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của LICOGI năm 2020 đã tăng so với 2018
và 2019 chủ yếu do lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã tăng cao so với năm 2019 mặc dù khó
khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19. Chỉ số đòn bẩy giảm gần một nửa so với năm 2019
chứng tỏ khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp Tổng Công ty cũng đang có chính
sách để tận dụng được nhiều lợi thế đòn bẩy tài chính. Vòng quay tổng tài sản không có sự
thay đổi nhiều so với các năm trước.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ số

2019

2020

Tỷ suất Lợi nhuận gộp

0,09

0,12

Tỷ suất EBIT

0,03

0,07

Khả năng thanh toán ngắn hạn

0,60

0,61

Khả năng thanh toán nhanh

0,40

0,44

Khả năng thanh toán tức thời

0,06

0,05

Khả năng chi trả lãi vay

0,51

1,31

Nợ phải trả/Tổng tài sản

0,91

0,91

Nợ phải trả/V.CSH

10,13

10,03

Nợ dài hạn/V.CSH

1,49

1,19

Chỉ số đòn bẩy

10,09

5,28

Chỉ số về khả năng sinh lời

Chỉ số về khả năng thanh toán

Chỉ số về đòn bẩy
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN
NGOẠI TRỪ
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch

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 hoặc 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 triển khai thi công.
Hơn nữa, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
của Tổng Công ty. Sự biến động của giá cả thị trường gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình
hình sản xuất chung.

Tổng tài sản

4.427.761

4.368.392

4.461.994

Tăng trưởng
2020/2019
2,14%

Doanh thu thuần

2.602.118

2.305.321

2.187.968

-5,09%

Giá vốn

2.321.059

2.093.984

1.921.516

-8,24%

89.885

-38.683

48.249

224,73%

170.004

59.397

146.986

147,46%

66.724

-58.209

34.655

159,54%

Chỉ tiêu

2018

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
EBIT
Lợi nhuận trước thuế

2019

2020

Cơ cấu doanh thu của Tổng công ty không biến đổi quá nhiều, doanh thu về bán hàng hóa,
kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu chiếm
81% trong năm 2020 tăng 24% so năm 2019.

2019

2020

6%

0%

0%
0%

36%

18%

1%

57%
1%

Doanh thu bán hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hợp đồng xây dựng
Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản
Doanh thu hoạt động khác

81%

Doanh thu bán hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hợp đồng xây dựng
Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản
Doanh thu hoạt động khác

Tỷ trọng Doanh thu từ hợp đồng xây dựng có dấu hiệu thu hẹp, một phần nguyên nhân là
do hoạt động kinh doanh không được hiệu quả từ các công ty con, liên kết. Doanh thu từ
cung cấp dịch vụ đã giảm so năm 2019.
Doanh thu từ kinh doanh BĐS đã giảm mạnh so năm 2019 khi năm 2020 chỉ chiếm 1%
trên tổng doanh thu do bởi tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế nói
chung và ngành bất động sản nó riêng.
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Đơn vị: Triệu đồng
TH 2020
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế

Tình hình tài sản

KH 2020

TH/KH

2.187.968

2.294.005

-4,62%

34.655

-25.617

235,28%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương
đương tiền
Đầu tư tài chính ngắn
hạn
Phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài
hạn
Tài sản cố định
Bất động sản đầu tư
Tài sản dở dang dài hạn
Đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
Tổng tài sản

2.043.770

2.021.795

2.183.564

Tăng trưởng
2020/2019
8,00%

108.778

210.867

187.909

-10,89%

20.818

52.328

86.455

65,22%

1.168.559
716.782
28.833
2.383.992

1.082.146
651.788
24.667
2.346.597

1.282.752
602.693
23.756
2.278.430

18,54%
-7,53%
-3,69%
-2,90%

166.109

166.126

1.111

-99,33%

461.661
2.663
1.036.176
675.729
41.654
4.427.761

443.908
2.663
1.002.346
691.005
40.550
4.368.392

394.458
2.663
1.106.383
735.308
38.508
4.461.994

-11,14%
0,00%
10,38%
6,41%
-5,03%
2,14%

2018

2019

2020

Tổng tài sản năm 2020 đạt 4.461.994 triệu đồng, tăng 2,14% so với cuối năm 2019. Cùng
chiều với xu hướng tăng của tổng tài sản, tài sản ngắn hạn của Tổng công ty cũng tăng 8%
trong tình hình kinh tế biến động bất lợi cho toàn ngành, tài sản dài hạn của Tổng Công ty
giảm 2,9% chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn năm 2020 giảm mạnh.
Đối với tài sản ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn và khoản phải thu ngắn hạn có sự tăng
trưởng mạnh mẽ trong năm 2020 cụ thể: Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 65,22% so năm
2019 (năm 2020 đạt 86.455 triệu đồng, năm 2019 đạt 52.328 triệu đồng). Khoản phải thu
ngắn hạn tăng 18,54% so năm 2019 (năm 2020 đạt 1.282.752 triệu đồng, năm 2019 đạt
1.082.146 triệu đồng)
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Tình hình nợ phải trả

2019
13%

Kết thúc năm 2020, cùng với biến động của tài sản, nợ ngắn hạn tăng 5,45% từ 3.392.892
triệu đồng năm 2019 lên 3.577.842 triệu đồng vào năm 2020.
Ngược lại, Nợ dài hạn lại có xu hướng giảm, với mức giảm 17,72%, kết thúc năm tài
chính 2020 đạt 479.719 triệu đồng, chủ yếu do trong năm LICOGI tăng các khoản vay và
nợ thuê tài chính nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư bước vào giai đoạn triển khai.

2020

9%
11%

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH,
QUẢN LÝ

9%

78%

Công tác phát triển nguồn nhân lực

80%

Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Cơ cấu nguồn vốn của Tổng Công ty không có sự thay đổi nhiều so năm 2019 vẫn tập
trung chủ yếu ở nợ phải trả với tỷ trọng hơn 90% so với tổng nguồn vốn trong đó tỷ trọng
nợ ngắn hạn chiếm 80% năm 2020 và 78% năm 2019.
Tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng ở mức cao nhưng được bù lại khi LICOGI duy trì tính thận
trọng cao trong việc gia tăng dự phòng phải trả.
Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Nợ ngắn hạn

2019

2020

3.509.548

3.392.892

3.577.842

5,45%

Phải trả người bán ngắn hạn

832.623

767.562

744.650

-2,99%

Người mua trả tiền trước
ngắn hạn

291.210

314.755

336.038

6,76%

Thuế và các khoản phải nộp
Nhà nước

167.456

174.993

185.206

5,84%

75.672

82.356

81.583

-0,94%

150.007

187.786

264.708

40,96%

0

875

2.213

152,93%

170.942

219.615

235.822

7,38%

1.813.117

1.630.291

1.715.839

5,25%

Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.398

3.212

3.072

-4,35%

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

7.122

11.449

8.634

-24,58%

433.708

583.065

479.719

-17,72%

Phải trả người lao động
Chi phí phải trả ngắn hạn
Doanh thu chưa thực hiện
ngắn hạn
Phải trả ngắn hạn khác
Vay và nợ thuê tài chính
ngắn hạn

Nợ dài hạn
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2018

Tăng
trưởng
2020/2019
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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.
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
Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhành tiến độ triển khai các dự án tại Khu đô thị nhà ở
do Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên đã và đang làm chủ đầu tư sớm đưa vào
kinh doanh.
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.
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 2021 thông qua.
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN
KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ
Trên báo cáo tài chính năm 2020, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ trên các cơ sở
sau:

Dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt
Tính đến thời điểm 31/12/2019, Tổng Công ty đã thực hiện vốn hóa lãi vay vào khoản mục
“Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn” của dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt với tổng
giá trị lũy kế là 310,38 tỷ đồng. Trong năm 2020, Tổng Công ty tiếp tục vốn hóa lãi vay vào
khoản mục “Chi phí sản, kinh doanh dở dang dài hạn” với giá trị vốn hóa là 31,21 tỷ đồng
(Tổng giá trị vốn hóa lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 là 341,59 tỷ đồng). Vì dự án khu đô thị
mới Thịnh Liệt kéo dài nên chúng tôi không thể thu thập được các thông tin cần thiết để xác
định chi phí lãi vay vốn hóa vào dự án này theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 - Chi
phí đi vay (CMKTVN số 16).

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán liên quan
đến dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt
Dự án khu đô thị Thịnh Liệt được Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định cấp
phép đầu tư xây dựng vào ngày 17/09/2007 cho Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ
tầng sau đó được chuyển giao lần lượt cho Tổng Công ty Licogi-CTCP và Công ty TNHH
MTV Nhà ở và đô thị Licogi. Các chi phí lãi vay vốn hóa liên quan trực tiếp đến dự án này
tuy nhiên dự án kéo dài vì các yếu tố khách quan, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn đang
trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nên Tổng
Công ty vẫn tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay liên quan đến dự án này mà không tạm dừng
vốn hóa chi phí lãi vay. Đồng thời khi thành lập các Công ty con là Công ty TNHH MTV nhà
ở đô thị Licogi và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Licogi 2 Tổng Công ty xác định
các chi phí lãi vay vốn hóa này là một phần tài sản góp vốn khi thành lập công ty con.
Vấn đề này được khắc phục khi Công ty nhà thực hiện kinh doanh dự án, có lợi nhuận ,
Tổng công ty thu hồi được vốn đã đầu tư.

Công nợ phải thu, công nợ phải trả
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 31 tháng 12 năm 2020, các công ty con của Tổng công
ty đang ghi nhận một số khoản phải thu mà kiểm toán viên không đánh giá được quyền và
nghĩa vụ, tính hiện hữu, chính xác và đầy đủ cũng như đánh giá tổn thất của các khoản nợ
phải thu này. Cụ thể: Công ty Cổ phần Licogi 15 nợ phải thu là 91,92 tỷ đồng và 86,35 tỷ
đồng; Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước – Licogi nợ phải thu là 11,56 tỷ đồng và 10,2 tỷ
đồng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 nợ phải thu 120,32 tỷ đồng và
118,75 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Licogi 10 nợ phải thu là 11,9 tỷ đồng và 26,685 tỷ đồng.
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 31 tháng 12 năm 2020, tại các công ty con của
Tổng công ty đang ghi nhận một số khoản nợ phải trả, nhưng kiểm toán viên không thể thu
thập được các tài liệu cần thiết để xác định được quyền và nghĩa vụ, tính hiện hữu, chính
xác và đầy đủ của các khoản nợ phải trả này, cụ thể như sau :
Công ty cổ phần Licogi
15 là 143,23 tỷ đồng và 129,76 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước - Licogi là
42
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24,06 tỷ đồng và 21,11 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 là
256,63 tỷ đồng và 267,07 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Licogi 10 là 20,18 tỷ đồng và 43,82 tỷ
đồng.

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán liên quan
đến các khoản nợ phải thu, nợ phải trả
Các nội dung trên là những tồn tại của các công ty con đã phát sinh từ lâu, chưa có khả
năng khắc phục do nhiều nguyên nhân như quá trình quyết toán công trình, dự án chưa
hoàn thành, phát sinh kiện tụng, khó khăn về tài chính nên việc đối chiếu công nợ với khách
hàng gặp khó khăn hoặc do các chủ đầu tư, nhà thầu chính chây ỳ, né tránh việc thực hiện
đối chiếu công nợ vì sợ bị đòi nợ ,… Các nội dung này cũng đã được ghi nhận trong ý kiến
ngoại trừ của KTV tại các BCTC kiểm toán từ năm 2016 đến nay.

Hàng tồn kho
Kiểm toán viên không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán cần thiết để xác định tính
hiện hữu của hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và 31 tháng 12 năm 2020 của
các Công ty con của Tổng công ty lần lượt là 132,36 tỷ đồng và 132,53 tỷ đồng, cụ thể như
sau: Công ty cổ phần Licogi 10: 67,9 tỷ đồng, 72,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Licogi 15: 16,23
tỷ đồng và 11,93 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20: 48,23 tỷ
đồng và 48,3 tỷ đồng.

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán liên quan
đến hàng tồn kho
Do đặc thù là đơn vị xây lắp các công trình thi công tại nhiều nơi, đặc biệt Công ty cổ phần
Licogi 10 và Công ty cổ phần Licogi 15 là những đơn vị có các công trình đang thi công ở
Lào và các tỉnh miền Trung. Trong năm 2020 do tình hình mưa lũ, dịch bệnh nên Đơn vị
kiểm toán không thể chứng kiến kiểm kê tại các công trình trên. Vấn đề này dự kiến sẽ khắc
phục trong năm 2021.

Ý kiến khác
Công ty CP Licogi 15 chưa ghi nhận các khoản phạt vi phạm, phạt chậm nộp các loại thuế
và chi phí lãi vay phải trả ngân hàng và các đối tượng khác tính đến thời điểm 31 tháng 12
năm 2020. Chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác
định chi phí lãi vay và các khoản phải trả nêu trên nên chúng tôi không thể xác định được
các điều chỉnh cần thiết liên quan đến lãi/(lỗ) trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng
Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán liên quan
đến các vấn đề trên:
Đây là Công ty có tình hình sản xuất kinh doanh đặc biệt khó khăn, thua lỗ kéo dài, hóa đơn
bị cưỡng chế, phong tỏa tài khoản để nộp thuế nên phải xin xuất hóa đơn lẻ từng lần, gây
khó khăn cho doanh nghiệp vì không có vốn để hoạt động. Vấn đề này cũng đã được kiểm
toán nêu ra từ các báo cáo tài chính các năm trước và đến nay vẫn chưa khắc phục được.
Ý kiến kiểm toán này có thể xóa bỏ khi Công ty con khắc phục được những vấn đề trên.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị: Triệu đồng

Tổng tài sản

4.427.761

4.368.392

4.461.994

Tăng trưởng
2020/2019
2,14%

Doanh thu thuần

2.602.118

2.305.321

2.187.968

-5,09%

Giá vốn

2.321.059

2.093.984

1.921.516

-8,24%

89.885

-38.683

48.249

224,73%

170.004

59.397

146.986

147,46%

66.724

-58.209

34.655

159,54%

Chỉ tiêu

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
EBIT
Lợi nhuận trước thuế

Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, ngành
Năm 2020 mặc dù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng
2,91%, là điểm sáng trên toàn cầu trong thực hiện thành công mục tiêu kép. Đặc biệt chất
lượng tăng trưởng được cải thiện với đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp đạt 33,6%
giai đoạn 2011-2015 và tăng lên 45,7% giai đoạn 2016-2020. Tốc độ tăng năng suất lao động
bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,9%, cao hơn mức 5 năm trước đó ở mức 4,3%.
Trong năm 2020, Ngành Xây dựng thế giới nói chung vẫn đang trong thời gian hồi phục. Trung
Quốc sắp vượt Mỹ là điểm nhấn quan trọng trong ngành Xây dựng. Theo nghiên cứu gần đây
cho biết, cứ theo đà này, ngành Xây dựng sẽ tăng trưởng khoảng 4,5% mỗi năm. Phần lớn
sự tăng trưởng này được tập trung và có ảnh hưởng nhiều nhất là các thị trường của Hoa
Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Do cuộc cạnh tranh khốc liệc hiện nay của thị trường vốn từ Trung
Quốc, các nước châu Á là mục tiêu hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Theo một nghiên cứu của PwC cho biết, Indonesia, Việt Nam và Philippines - là những quốc
gia có thể dành được sự tập trung của nhiều nhà đầu tư phát triển. Hơn 50% của tất cả các
Công ty xây dựng lớn trên thế giới đã bắt đầu tiến hành tấn công tại các thị trường mới nổi.
Mặc dù yếu tố chính trị có thể phần nào ảnh hưởng đến tình hình phát triển xây dựng ở một số
quốc gia châu Á nhưng các dự báo về mặt trung hạn cho thấy: Với những ưu đãi về lãi suất,
sự phát triển của ngành xây dựng trong những năm tới sẽ rất khả quan.
Nhận thức sâu sắc tình thế hiện tại cùng viễn cảnh tương lai, Ban lãnh đạo Tổng công ty
LICOGI đã có những định hướng chiến lược thực tế, kịp thời và linh hoạt để tình hình hoạt
động kinh doanh vẫn phát triển theo kế hoạch dài hạn đã đề ra. LICOGI vẫn tiếp tục tập trung
phát triển 3 lĩnh vực nòng cốt là: Xây lắp, Sản xuất công nghiệp – vật liệu xây dựng và Đầu
tư khu đô thị nhà ở, trong đó, căn cứ vào tình hình thị trường xây dựng những năm gần đây
và nhận định thị trường trong những năm tới, Tổng công ty tiếp tục xác định chiến lược phát
triển tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu là thi công xây lắp, xử lý nền móng, hạ tầng, công trình
ngầm.
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2018

2019

2020

Tổng tài sản ghi nhận cuối năm 2020 đạt 4.461.994 triệu đồng, tăng 2,14% so với cùng kỳ
năm ngoái. Ngược với xu hướng biến động theo chiều hướng tăng với tổng tài sản là các
chỉ tiêu về doanh thu, giá vốn và lợi nhuận.
Doanh thu thuần và Giá vốn giảm với tốc độ. Doanh thu thuần giảm 5,09%, tương ứng giảm
từ 2.305.321 triệu đồng xuống còn 2.187.968 triệu đồng. Tương tự, giá vốn rơi xuống còn
1.921.516 triệu đồng, giảm 8,24% so với năm 2019.
EBIT của LICOGI vẫn duy trì được giá trị dương mặc dù vẫn chịu một tác động chung toàn
ngành.

Báo cáo thường niên 2020

47

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp: Tổng giám đốc và Ban điều hành đã thực
hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQTvà tuân thủ đầy đủ quy chế hoạt động của
HĐQT, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ của LICOGI. 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.
Cán bộ ban điều hành 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 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT,
Điều lệ LICOGI 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 về lương, thưởng, cải thiện điều kiện
làm việc cho người lao động.
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá thị trường năm 2021
Năm 2021, sẽ là năm tiếp tục có những khó khăn đối với LICOGI trong hoạt động kinh
doanh, việc làm. Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong năm 2021 trên toàn thế
giới, LICOGI dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn không chỉ với lượng cầu giảm đột ngột
mà còn gặp phải vô số bất lợi với việc đấu thầu cũng như tiến hành dự án.
Xác định năm 2021 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 2021. 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 2021 của Tổng công ty LICOGI – CTCP
Trong năm 2021, LOCOGI sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông
qua. Theo đó tính đến thời điểm lập báo cáo thường niên này, Công ty chưa được thông qua
kế hoạch kinh doanh năm 2021. Tuy nhiên, Công ty nhận định các chỉ tiêu sản lượng, doanh
thu, lợi nhuận cơ bản giữ tốc độ tăng trưởng tương đương năm 2020.
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PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN
Tiếp tục triển khai định hướng và giải pháp thực hiện đã được HĐQT đề ra
trong báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021; 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 phòng, ban đơn vị để xác định
số lao động thực tế cần sử dụng, vị trí đảm nhiệm công việc làm cơ sở để
trả lương cho người lao động gắn với hiệu quả công việc theo hướng “làm
công việc gì thì hưởng lương theo công việc ấy”, phát huy tinh thần trách
nhiệm của người lao động, từng bước tinh giản bộ máy kết hợp đào tạo,
tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm để quản lý, điều hành, tuyển dụng công
nhân lành nghề vận hành thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các công
trình khi Tổng công ty tham gia thi công.
Kiên trì định hướng cơ cấu lại tổ chức, định rõ ba khối chức năng: Kinh
doanh, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, gắn với việc triển khai Đề án tái cấu
trúc toàn diện Tổng công ty. Tiếp tục rà soát, ban hành đồng bộ hệ thống quy
trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty.
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi 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.
Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn về việc thực hiện Quy chế quản lý
Người đại diện vốn của LICOGI tại doanh nghiệp khác nhằm giúp cho Người
đại diện nắm được được đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền
lợi của người đại diện. Xây dựng Quy chế giám sát, đánh giá người đại diện;
ký hợp đồng với tất cả người đại diện nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của
việc giám sát các khoản đầu tư ra bên ngoài; có chế độ thù lao, phụ cấp
đối với Người đại diện không tham gia HĐQT, bộ máy điều hành của danh
nghiệp có vốn góp hoặc tham gia HĐQT, bộ máy điều hành nhưng doanh
nghiệp không có thù lao, phụ cấp. Tổ chức họp với người đại diện của Tổng
công 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.

Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm:
Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa
máy móc, thiết bị, lao động hiện có vẫn là mục tiêu số một của Tổng công ty
trong giai đoạn hiện nay; xây dựng, củng cố lực lượng làm hồ sơ đấu thầu
và chỉ tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng; không ký các
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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 về thi công san nền, xử
lý nền móng, hạ tầng, giao thông, thủy điện là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh
cốt lõi của LICOGI so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và các công
trình, dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư 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 có hiệu quả.
Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động bằng việc tìm kiếm mở rộng thị
trường xuất khẩu lao động, chuyển đổi, nâng cấp Chi nhánh Xuất khẩu lao
động thành Công ty TNHH Một thành viên do LICOGI sở hữu 100% vốn
Điều lệ.
Đối với các công trình trúng thầu, phải tổ chức thi công thật tốt, quản lý chặt
chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, có tính chuyên nghiệp,
tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước củng cố thương hiệu và uy tín
của LICOGI.

Công tác tài chính:
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 đề nghị các cơ
quan pháp luật can thiệp để thu hồi nợ .
Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị tài chính - kế toán, gắn với ứng dụng
công nghệ thông tin vào hoạt động, đảm bảo tăng cường tính minh bạch,
phản ánh và cung cấp kịp thời, đúng tiến độ thông tin kế toán, quản trị hàng
quý, 6 tháng và 01 năm theo yêu cầu và quy định đối với công ty đại chúng.
Tăng cường công tác quản lý giá thành, định mức kinh 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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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

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

Cổ phần: Tại ngày 31/12/2020

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án về đô thị, nhà
ở; chỉ đầu tư máy móc, thiết bị trong trường hợp thật sự cần thiết hoặc thuê
ngoài.
Trong năm 2020 có tổ chức thanh lý một số thiết bị đã quá lạc hậu, cũ nát,
không có nhu cầu sử dụng tại 02 đia điểm.
- Tại kho bãi công trình tuyến 03 – Dự án Đầu tư xây dựng đại học Quốc Gia
Hà Nội tại Hòa Lạc.
- Tại kho bãi khu vực nhà máy nhiệt điện Mông Dương – Quảng Ninh.
Các thiết bị trên đã cũ, lạc hậu, sử dụng không phù hợp với thời điểm hiện
tại nên bán thanh lý để bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của
Tổng công ty.

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

-Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty LICOGI - CTCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LIC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần: 90.000.000
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần ưu đãi cho người lao động khi CPH DNNN: 171.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 58.265.900 cổ phiếu
- Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 31.734.100 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Danh sách cổ đông lớn
STT

Tên

Số lượng cổ

Tỷ lệ sở

Cổ đông

phiếu sở hữu

hữu

Nhà nước

1

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn
nhà nước - Công ty TNHH

36.640.691

40,71%

2

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh
bất động sản Khu Đông

31.500.000

35%

3

Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường

17.312.888

19,24%

x

Công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ:
Thường xuyên rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình
đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với quy định của pháp luật
và hoạt động 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.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ để tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phát hiện kịp thời để đề xuất,
cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả khắc phục
sau kiểm toán nội bộ.

Công tác phát triển thương hiệu LICOGI và quan hệ với các
cổ đông:
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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QUẢN TRỊ CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
GIAO DỊCH, TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ và Tên

Chức vụ

STT

Chức vụ

1

Đinh Việt Tùng

Chủ tịch HĐQT

1

Nguyễn Thị Khánh Phương

Trưởng BKS

2

Phan Thanh Hải

Phó Chủ tịch HĐQT

2

Kiều Bích Hoa

Thành viên BKS

3

Ưng Tiến Đỗ

Thành viên HĐQT

3

Nguyễn Thu Trang

Thành viên BKS

4

Nguyễn Danh Quân

Thành viên HĐQT

5

Nguyễn Thanh Hợp

Thành viên HĐQT

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị
STT

Họ và Tên

Chức vụ

STT
Số buổi họp

Lý do vắng

tham dự

mặt

1

Đinh Việt Tùng

Chủ tịch HĐQT

14/14

-

2

Phan Thanh Hải

Phó Chủ tịch HĐQT

14/14

-

3

Ưng Tiến Đỗ

Thành viên HĐQT

14/14

-

4

Nguyễn Danh Quân

Thành viên HĐQT

14/14

-

5

Nguyễn Thanh Hợp

Thành viên HĐQT

14/14

-

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp đảm bảo đúng quy định về số lượng 01
cuộc họp/quý và HĐQT cũng đã ban hành 99 nghị quyết.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc
HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác của LICOGI
trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của LICOGI, giám sát công tác quản lý
tài chính, công tác quyết toán, thu hồi công nợ, đầu tư và việc thực hiện Nghị quyết của
HĐQT và của ĐHĐCĐ.
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Họ và Tên

Chức vụ

Số buổi họp

Lý do vắng

tham dự

mặt

1

Nguyễn Thị Khánh Phương Trưởng BKS

05/05

-

2

Kiều Bích Hoa

Thành viên BKS

05/05

-

3

Nguyễn Thu Trang

Thành viên BKS

05/05

-

Đánh giá hoạt động Ban kiểm soát
Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy
định tại Điều lệ LICOGI và Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là thực hiện giám sát tình hình
tài chính của LICOGI, giám sát việc công bố thông tin, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt
động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác, đảm bảo phối hợp
hoạt động chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông. Trong quá trình thực hiện quyền
hạn, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của LICOGI và luôn được HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý, điều
hành khác của LICOGI tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát tiếp cận hồ sơ, tài liệu của
LICOGI cũng như cung cấp đầy đủ, chính xác kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản
lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của LICOGI khi Ban Kiểm soát có yêu cầu. HĐQT,
thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý, điều hành khác của LICOGI đã thực
hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.
Ban kiểm soát và các kiểm soát viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ và
nhận được đầy đủ các tài liệu như tài liệu gửi cho các thành viên HĐQT. Trong các cuộc
họp, BKS tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác quản
lý, đầu tư, một số công tác khác của Tổng Công ty và nhận được tiếp thu của HĐQT. 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.
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Phương hướng hoạt động năm 2021
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2021, BKS phấn đấu thực hiện tốt các chức năng,
nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng
Công ty đã quy định nhằm:
Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành họat động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
Phối hợp tổ chức chương trình làm việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại một số
Công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của LICOGI.
Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị
quyết của Hội đồng quản trị; Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý,
năm; Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn, sử dụng tài sản của Tổng Công ty; Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành
nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro
trong điều hành, quản lý họat động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; Đưa ra chương
trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.
Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

GIAO DỊCH, TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT,
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thù lao của Hội đồng Quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Tổng giám
đốc năm 2020
Họ và tên

Hội đồng quản trị

Chức danh

Năm 2020 (VND)

Đinh Việt Tùng

Chủ tịch HĐQT

128.000.000

Phan Thanh Hải

Phó Chủ tịch HĐQT

368.000.000

Ưng Tiến Đỗ

Thành viên HĐQT

344.000.000

Nguyễn Danh Quân

Thành viên HĐQT

344.000.000

Nguyễn Thanh Hợp

Thành viên HĐQT

92.000.000

Tổng

1.276.000.000

Phan Thanh Hải

Tổng giám đốc

360.000.000

Lê Khắc Duy

Phó Tổng giám đốc

248.000.000

Phó Tổng giám đốc

308.000.000

Phó Tổng giám đốc

308.000.000

Ban Tổng Giám đốc Phan Đức Hùng
Phan Lan Anh

Tổng
Tổng cộng

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1.224.000.000
2.500.000.000

Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội
bộ: Không có
Đào tạo về quản trị
Năm 2020 do đại dịch Covid 19 nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám
đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các khóa đào
tạo về quản trị công ty.
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Chính sách liên quan đến trách nhiệm với
cộng đồng địa phương và môi trường

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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
Nghiên cứu thiết kế hệ thống tuần hoàn nước để giảm tiêu hao nước
ở mức thấp nhất
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

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương là một trong những sứ mệnh của 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. Triển khai,
áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu trong việc thi công và khai thác, thực hiện công tác tuyên
truyền công nhân công trường sử dụng vật tư, nhiên liệu, điện, nước một cách hiệu quả, tránh
lãnh phí, áp dụng nghiêm ngặt các quy trình bảo hộ lao động, quy trình giữ vệ sinh chung tại
công trường theo quy định của Tổng Công ty. Các phương tiện vận chuyển vật liệu đều được phủ
kín bạt để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng địa phương. Tổng Công ty luôn
thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động hiến máu tình nguyện, quyên góp,
tài trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, giảm thiểu tác động của thiên tai. Kiến tạo tăng trưởng
kinh tế thông qua việc tạo công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương, thanh toán thuế,
chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho cộng đồng, quản lý tác động tới môi trường và xã hội

Chính sách liên quan đến người lao động
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
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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:
Công ty đảm bảo cho người lao động công việc ổn định, tạo sự an toàn cho người lao động để
gắn bó lâu dài. Nhân viên luôn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ; mỗi nhân viên đều cảm nhận
được mình là một mắt xích quan trọng trong một tập thể đoàn kết và vững mạnh. Mọi nỗ lực và
thành quả của CBNV được công ty công nhận và khen thưởng kịp thời - đó là động lực rất lớn giúp
nhân viên tìm thấy sự hứng khởi và sẵn sàng đón nhận những thách thức mới trong công việc.
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TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,
quận Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: + 84 024 38542365
Số fax: + 84 024 38542655
Website: http://www.licogi.com.vn/
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