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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP.HỒ CHÍ MINH 
_________________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______________________________ 

SỐ :             /BC–CTCP–KD TP HCM, ngày       tháng      năm 2021 
 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

và chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 

_____________ 

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị. 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình Cầu phà 

Thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 

năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 65/NQ-

CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2020; 

      Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí 

Minh báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch công tác 

năm 2021 như sau: 

   
 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 
_________ 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH. 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế 

hoạch 
Thực hiện Tỷ lệ TH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Vốn điều lệ Tr.đồng 91.000 91.000 100,00% 

2 Tổng số lao động người 282 270   

3 Tổng doanh thu Tr.đồng 410.000 448.650 109,4% 

4 Tổng chi phí Tr.đồng 396.000 433.781 109,5% 

5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 14.000 14.869 106,2% 

6 Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ % 15,38% 16,34% 106,2% 

7 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 11.200 11.830 106,2% 

8 Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 12,31% 13,00% 106,2% 

( Số liệu chi tiết đính kèm) 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU.  

1. Sản phẩm dịch vụ công ích. 

a. Xét về chỉ tiêu:  
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ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ đạt 

Doanh thu 136.532   151.246 110,78% 

Chi phí   113.322     126.370 111,51% 

Lợi nhuận   23.100      24.876 107,69% 

b. Tình hình thực hiện: sản phẩm dịch vụ công ích năm 2020: 

 Năm 2020 là năm thứ hai thực hiện 06 gói thầu sản phẩm dịch vụ công ích 03 

năm 2019 – 2021 được ký kết giữa công ty và các cơ quan quản lý. 

  Về sản lượng thực hiện, công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất 

lượng các khối lượng cơ quan đặt hàng giao. Thực hiện cả khối lượng phát sinh ngoài hợp 

đồng (gần 10% giá trị hợp đồng). Trong đó chủ yếu là công tác vệ sinh mặt đường/cầu 

bằng máy các cầu trên 32 tuyến đường (các cầu khác đã bàn giao công tác vệ sinh cho 

quận huyện). Do đó, vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2020 tương ứng 9%. Với 

khối lượng công tác vệ sinh này, công ty đã đầu tư thêm 02 xe quét đường để cơ bản đáp 

ứng yêu cầu của chủ đầu tư. 

c. Việc tổ chức thực hiện nội bộ: Từ 01/01/2020, công ty tăng cường 01 xí nghiệp 

công trình tham gia thực hiện công ích. Với  03 đơn vị thực hiên (Xí nghiệp Công trình 2, 

Xí nghiệp công trình 7 và Xí nghiệp công trình 8), công ty đã hoàn thành tốt các điều 

khoản hợp đồng của công ty và cơ quan đặt hàng, khả năng huy động và quản lý lực 

lượng lao động tốt hơn.  

Tổng Giám đốc đã khoán quỹ lương và các khoản phải trả cho người lao động tại 

các xí nghiệp công ích. Qua đó, kiểm soát chi phí hoạt động công ích nhằm hạn chế phát 

sinh chi phí trong điều kiện chi phí công ích phát sinh tăng. Phương án này tiếp tục được 

điều chỉnh và áp dụng cho năm 2021. 

d. Những mặt còn tồn tại: Còn ít áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình thực 

hiện. Giá thành sản phẩm, dịch vụ còn cao. Xe máy thiết bị phục vụ công tác duy tu còn 

thiếu, lạc hậu. 

2. Hoạt động tư vấn xây dựng công trình và kiểm định cầu.  

Hoạt động tư vấn, thi công xây dựng và kiểm định cầu được xác định là hoạt động kinh 

doanh chủ yếu, mũi nhọn của doanh nghiệp trong điều kiện hoạt động công ích đang bị 

thu hẹp.  

a. Xét về chỉ tiêu: 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ đạt 

Doanh thu 272.000  295.361  121,79% 

Chi phí 258.693 283.523  123,26% 

Lợi nhuận   13.307  11.838  88,96% 

b. Tình hình thực hiện: 

  Tổng giá trị thực hiện hợp đồng gần 695 tỷ đồng. Trong đó giá trị ký kết hợp đồng 

năm 2020 là 225 tỷ đồng (bằng 54% so với năm 2019).  

  Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tích 

cực. Năm 2020, công ty trúng thầu và thực hiện một số gói thầu lớn, mang tính chất quan 

trọng cấp bách và đã hoàn thành đúng yêu cầu của chủ đầu tư như: Cầu tạm An Phú 

Đông, cầu Kênh A (TP.HCM), Công viên Tết Mậu Thân (Mỹ Tho – Tiền Giang), Bến 

phà tạm Rạch Miễu (Bến Tre).v.v. Việc mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận phát 
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triển thể hiện trên số lượng, giá trị các gói thầu công trình1. 

  Hoạt động thi công xây dựng công trình năm 2020, mặc dù vượt chỉ tiêu doanh thu 

nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các gói thầu đã ký kết. Nhất là trong giai 

đoạn ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. 

 - Công trình quan trọng đóng góp gần 20% doanh thu là Xây dựng cầu thép cầu An 

Phú Đông hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp 

nhiều khó khăn vướng mắc và sự cố. 

 - Một số gói thầu vướng mắt bằng vẫn chưa được giải quyết như: Đường liên ấp 4-5, 

Kênh Trung ương, Kè kênh xóm củi, cầu Dân Sinh, Trung tâm y tế Tân Kiên, (Bình 

Chánh), cầu Cây Khô – Nhà Bè. 

 Việc áp dụng mô hình khoán chỉ tiêu, lợi nhuận tạo sự chủ động cho đơn vị trong 

việc xây dựng kế hoạch và cân đối chi phí cho từng gói thầu. Từng bước được các chủ 

đầu tư ghi nhận. Hầu hết các gói thầu đều thi công đúng tiến độ, chất lượng được chủ đầu 

tư đánh giá cao.  

c. Những tồn tại: 

 - Với những nỗ lực trong thời gian qua, Công ty đã từng bước nâng cao năng lực 

kỹ thuật để tham gia các gói thầu lớn. Tuy nhiên, năng lực kinh nghiệm, thiết bị, nhân lực 

.v.v còn thiếu so với mặt bằng chung trên thị trường và yêu cầu phát triển. 

 - Các sản phẩm thi công của công ty chủ yếu là cầu, đường, bờ kè, ngầm hóa hệ 

thống điện- viễn thông. Đây là các sản phẩm có nhiều đối thủ cạnh tranh, thị trường bão 

hòa. Đặc biệt là chưa tạo ra sản phẩm có thế mạnh riêng. 

3. Quản lý xe máy thiết bị. 

Trước những bất cập trong hoạt động xe máy – thiết bị, năm 2019, Tổng 

giám đốc đã có sự điều chỉnh trong hoạt động quản lý xe máy thiết bị gồm: 

 Từ 01/01/2020 đến nay: Triển khai phương án tổ chức lại công tác quản lý 

xe máy thiết bị:  

- Giao các thiết bị phục vụ công ích gồm : Các xe quét đường, 02 xe kiểm tra 

cầu cho xí nghiệp 2 quản lý; 

- Giao trọn gói 14 đầu mục xe máy thiết bị do phòng Kế hoạch – Đầu tư quản lý 

cho xí nghiệp công trình 9 khai thác vận hành và đóng 100% khấu hao và nhận toàn 

bộ nhân sự của tổ vận hành.  

Xe máy thiết bị được đơn vị tổ chức vận hành, bảo dưỡng tài sản đúng quy 

chế. Công tác kiểm tra định kỳ ở cấp công ty luôn được thực hiện đúng. Thực hiện 

đủ các thủ tục kiểm định, đăng kiểm theo quy định. 

III. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Dự án xây dựng trụ sở làm việc tại 451/10 đường Tô 

Hiến Thành, phường 14, quận 10):  

Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.  

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH. 

1. Công tác quản trị nhân sự và chấp hành pháp luật lao động. 

a. Tình hình sử dụng lao động. 

 
1 Công ty đang thực hiện công trình ở các tỉnh : Đồng tháp ( 5 công trình), Tiền Giang ( 4 công trình); An Giang ( 01 

công trình); Long An ( 01 công trình); Bến Tre ( 8 công trình), Bà Rịa – Vũng tàu ( 01 công trình); Cần Thơ (01 công 

trình) 
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* Tình hình lao động :  

- Số lao động ngày 01/01/2020 : là 271 người 

- Số lao động ngày 31/12/2019 là : 279 người ( nam 240, nữ 39) 

 + Số lao động tăng trong kỳ :  55 người 

 + Số lao động giảm trong kỳ : 47 người  

- Hợp đồng lao động :  

 + HĐLĐ không xác định thời hạn :     195 người 

 + HĐLĐ có thời hạn từ 12 – 36 tháng : 72 người. 

- 100% người lao động đang làm việc tại công ty được ký kết HĐLĐ đúng 

quy định. 

     * Trình độ chuyên môn: 

 - Trên Đại học :       05 người 

 - Đại học          :   106 người 

 - Cao đẳng, trung cấp :      30 người 

    - Trong năm 2020 công ty đã tái bổ nhiệm các chức danh: 01 Phó Giám đốc 

xí nghiệp, bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc xí nghiệp, miễn nhiệm 01 Giám đốc xí 

nghiệp, sáp nhập 02 phòng Quản trị Hành chính và phòng Quản trị nhân sự thành 

phòng Hành chính – Nhân sự. 

b. Thực hiện các phương án khoán quỹ lương. 

 Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện phương án khoán quỹ lương và các 

khoản phải trả cho người lao động toàn công ty: 

 - Khối văn phòng: khoán quỹ lương từng phòng nghiệp vụ trên cơ sở định 

biên lao động hiện hữu và quy chế trả lương do Hội đồng quản trị phê duyệt. 

 - Khối công ích: Khoán toàn bộ chi phí tiền lương và các khoản phải trả cho 

người lao động ( BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động, tiền ăn giữa 

ca, các khoản phụ cấp khác…) khối công ích trên cơ sở lao động định biên và chi 

phí nhân công xí nghiệp được hưởng. 

 - Khối công trình: Các đơn vị tự chi trả tiền lương và các khoản phải trả 

khác. 

Với phương án khoán trên, công ty cố định và kiểm soát các chi phí liên quan 

đến việc sử dụng lao động không vượt dự toán chi do Hội đồng quản trị phê duyệt 

hàng năm.  

c. Đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. 

Công ty chấp hành nghiêm túc pháp luật lao động và đảm bảo các quyền, lợi 

ích hợp pháp của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể   

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy 

định, tổng số tiền trích nộp bảo hiển xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động. 

-  Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người 

lao động năm 2020 theo thỏa ước lao động tập thể tại Trung tâm chẩn đoán y khoa 

Medic. Tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập 
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thể với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người. Phụ cấp bồi dưỡng độc hại được công ty 

thanh toán cho người lao động đúng quy định. 

- Thực hiện giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ cho người lao động, thăm hỏi, hiếu hỷ trợ cấp khó khăn. Chăm lo cho các 

cháu thiếu nhi là con của người lao động, tặng quà, trao học bổng cho các cháu 

nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. 

- Thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn cho người lao 

động được quy định tại Điều 25 Thỏa ước lao động tập thể, cụ thể đầu tư thêm một 

số máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trang bị đầy đủ 

phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao 

động, phổ biến các văn bản của nhà nước về pháp luật bảo hộ lao động, huấn luyện 

nghiệp vụ, kỷ năng thao tác đối với máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động. Xây dựng và ban hành Quy định về an toàn vệ sinh lao động. Quy 

chế hoạt động của mạng lưới an toàn viên, trong quy định, quy chế đã phân định rõ 

trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng đối tượng tham gia công tác an toàn 

vệ sinh lao động.  

2. Công tác hành chính quản trị và thi đua khen thưởng. 

a. Công tác hành chính, quản trị.  

 - Thực hiện việc đăng ký, sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết 

đại Hội đồng cổ đông.  

 - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 24/6/2020 và thực 

hiện các thủ tục công bố thông tin kịp thời theo Điều lệ và quy định của pháp luật. 

 - Tiếp tục thực hiện việc quy định khoán văn phòng phẩm, chi phí điện, nước sử 

dụng cho từng phòng, ban, đơn vị; Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý lưu trữ văn 

thư.   

 - Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phục vụ Lễ - Tết tại cơ quan, các cơ sở 

sản xuất; Đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ; Thực hiện tốt công tác huấn 

luyện và thủ tục cấp chứng chỉ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy 

định. 

 - Các công tác hành chính quản trị khác như bố trí lịch họp, lịch công tác, 

phương tiện đi lại, sửa chữa nội bộ và các nghiệp vụ khác được thực hiện tốt.   

b. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật: 

Công ty thực hiện việc chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020  theo đúng quy 

chế và nghị quyết của HĐQT..  

Thực hiện thưởng cho người lao động nhân dịp Lễ ( 30/4, Quốc khánh 2/9, Tết 

Dương lịch và tết Nguyên Đán ) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Về kỷ luật: trong năm 2020 có 03 trường hợp bị kỷ luật khiển trách với lý do 

thiếu trách nhiệm trong công tác sản phẩm dịch vụ công ích. 

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hành tiết kiệm. 

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ, hàng năm công ty tổ chức Hội nghị người 

lao động đúng thời gian, quy trình, cụ thể: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị từ 

cấp tổ sản xuất, cấp bộ phận đến cấp công ty; Thực hiện dự thảo văn kiện và 

chuyển đến các đơn vị để 100% người lao động tham gia đóng góp ý kiến; Các tổ 

sản xuất, các phòng nghiệp vụ, xí nghiệp trực thuộc tiến hành tổ chức đại hội cấp 



 Trang 6 

đơn vị; Hội nghị Đại biểu người lao động cấp công ty.  

- Tại hội nghị các cấp, Tổng Giám đốc đã thực hiện lắng nghe nguyện vọng của 

người lao động, giải đáp các ý kiến của người lao động nhằm chấn chỉnh kịp thời 

công tác điều hành, quản lý, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, nội quy phù hợp với 

tình hình thực thực tế và pháp luật hiện lao động hiện hành. Đồng thời, công khai 

đến người lao động về công tác tuyển dụng, thực hiện hợp đồng lao động, sửa đổi, 

bổ sung hợp đồng lao động, tiền lương, thu nhập, nâng bậc lương, điều động, khen 

thưởng, kỷ luật, trích nộp kinh phí công đoàn, các khoản đóng bảo hiểm cho người 

lao động, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.  

- Tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa Lãnh đạo công ty với người lao động: 

Thông qua các buổi đối thoại định kỳ, công ty phổ biến đến người lao động hệ 

thống thang, bảng lương mới, người lao động đã có những ý kiến, hiến kế vào việc 

nâng cao chất lượng quản lý hệ thống công trình cầu và  xây dựng công ty ngày 

càng phát triển. Những ý kiến đóng góp của người lao động đều được lãnh đạo 

công ty giải đáp thỏa đáng. Số lần tổ chức đối thoại trong năm 2020: 03 lần. 

- Việc công khai, minh bạch hoạt động doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc theo 

quy chế dân chủ cơ sở. 

4. Quản lý tài chính doanh nghiệp. 

a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị dự toán chi năm 2020, năm 2021 và 

kiểm soát các khoản chi theo dự toán. 

b. Thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban chứng 

khoán và báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định. Đồng thời thực 

hiện đúng các thủ tục đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo điều lệ. Thực hiện thủ 

tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2019 làm 2 đợt (Tháng 2/2020 và 

Tháng 8/2020. 

c. Công tác quyết toán cổ phần hóa: 

Báo cáo quyết toán vốn giai đoạn nhà nước đã được Kiểm toán nhà nước  

kiểm tra vào tháng 12 năm 2019 và báo cáo kiểm toán đã được công bố trong tháng 

6/2020. Trên cơ sở kết luậ của đòn kiểm toán, Công ty đã thực hiện điều chỉnh sổ 

sách theo kết quả kiểm toán và báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của kiểm 

toán cho ban chỉ đạo cổ phần hóa. 

d. Đảm bảo tài chính cho hoạt đông sản xuất kinh doanh: Công ty ký hợp đồng 

tín dụng với NH BIDV –CNTPHCM và ngân hàng Quân đội cung cấp hạn mức tín 

dụng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh cho công ty với 

tổng hạn mức là 700 tỷ đồng (tăng so với năm 2019 là 100 tỷ đồng) theo Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị. 

5. Những hạn chế trong quản lý điều hành doanh nghiệp. 

5.1 Các chỉ tiêu kinh doanh: 

+ Đối với khối công trình: Khó khăn trong việc triển khai thi công các công 

trình do vướng mặt bằng thi công; 

+ Đối với hoạt động công ích: Chi phí tăng do Sở Giao thông vận tải duyệt 

lại toàn bộ giá gói thầu theo đơn giá định mức hiện hành. 

+ Xe máy thiết bị chủ yếu tham gia thực hiện các gói thầu nội bộ và công tác 

công ích, giảm doanh thu thuê ngoài. 
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5.2 Hoạt động quản trị: 

- Công tác quyết toán bàn giao giai đoạn chuyển thể còn kéo dài. Nguyên 

nhân: Do việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình của các cơ quan thẩm 

quyền còn chậm và có nhiều vướng mắc. 

- Việc hoàn công để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

tài sản trên đất tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành còn chậm. 

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG.  

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong điều kiện dịch 

Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng với nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao 

động, công ty đã cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh. Bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Đảm bảo quyền 

lợi cổ đông. Ổn định việc làm và thu nhập, tuân thủ pháp luật lao động, đảm bảo 

các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.  

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty hoàn thành đúng các điều khoản 

hợp đồng với cơ quan đặt hàng với chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng ngày 

càng được cải thiện. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động sản 

xuất kinh doanh từng bước mang lại những kết quả tích cực như, năng lực kỹ thuật 

thi công từng bước được nâng cao, thị trường được mở rộng, đa dạng hóa sản 

phẩm. Tiềm lực, tiềm năng phát triển của công ty là khả quan. Thương hiệu từng 

bước được gây dựng.  

 Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành 

thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh 

nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng 

tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. 

Thể chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân 

thủ quy định nhà nước trong quản lý. Hầu hết các phòng, ban, xí nghiệp theo đề án 

tái cơ cấu hoạt động hiệu quả. Đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương 

án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩn hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình doanh 

nghiệp mới.   

Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty còn những tồn tại và khó khăn như đã 

phân tích ở từng nhiệm vụ 
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Phần thứ hai 

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 
 

Từ năm 2021, Trong điều kiện nền kinh tế dự báo còn tiếp tục khó khăn, dịch 

Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày 

càng gay gắt, nhiệm vụ của công ty trong 2020 là rất nặng nề. Tổng Giám đốc công 

ty xây dựng chương trình công tác như sau:    

I. Dự báo tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

năm 2021. 

 Năm 2021 là năm cuối thực hiện theo đề cương chiến lược phát triển công ty 

giai đoạn 2019 – 2021 được Hội đồng quản trị thông qua.   

1. Khó khăn thách thức. 

- Sự cạnh tranh trong hoạt động xây dựng công trình, đặc biệt là khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh, là rất khắc nghiệt.  

- Qua số liệu phân tích, sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan 

trọng trong hoạt động doanh nghiệp (doanh thu chiếm trên 30% tổng doanh thu). 

Do đó, mọi ảnh hưởng về chủ trương, mô hình quản lý của nhà nước đối sản phẩm 

này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công ty. Chính sách xã hội hoá đã được 

áp dụng, việc đảm bảo thị trường này là một thách thức lớn cho những năm tiếp 

theo. Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động công ích/ tổng doanh thu giảm dần theo từng năm, 

từng gói thầu trên các địa bàn cụ thể. Trong năm 2021, UBND thành phố, Sở Giao 

thông vận tải có những quy định chặt chẽ hơn về quy trình, tiêu chuẩn, đơn giá, 

Công ty cần chuẩn bị và đáp ứng kịp thời các yêu cầu đó.  

- Chi phí có liên quan đến người lao động tăng theo quy định mới.    

2. Cơ hội và thuận lợi. 

a. Sản phẩm dịch vụ công ích năm 2019-2021 đã được đảm bảo. Công ty có 

tích lũy kinh nghiệm trong việc tham gia đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích đồng 

thời có cơ hội mở rộng sản phẩm dịch vụ công ích tại các địa bàn khác. Tổ chức 

hoạt động sản phẩm dịch vụ công ích có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với 

tình hình hiện nay;    

b. Hoạt động thi công công trình: Có các công trình chuyển tiếp từ năm 2020. 

Mô hình khoán cho các xí nghiệp kinh doanh phát huy hiệu quả. Việc mở rộng hoạt 

động sang các tỉnh lân cận có kết quả tích cực. 

II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 

1. Mục tiêu. 

a. Đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị làm nền tảng xây dựng và thực hiện 

chiến lược, định hướng phát triển cho những năm tiết theo. 

b. Bảo toàn và phát triển vốn; Đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 

được bảo toàn, hiệu quả và phát triển. Các hoạt động tài chính minh bạch, an toàn. 

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông. 

c. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình sản xuất: Tạo sự chủ động, hỗ trợ đơn vị 

kích thích sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát của công ty. Tiếp tục nỗ lực 
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giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích và mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của 

khách hàng.   

d. Nhiệm vụ khó khăn nặng nề của công ty năm 2021 là tham gia đấu thầu và 

trúng thầu SPDV công ích 2022-2024 trước để giữ vững thị phần sản phẩm này. 

e. Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, phát triển các 

sản phẩm mới.  

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

 Theo Nghị quyết 04/NQ-CPTP-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2021:  

                                                          ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 

1 Doanh thu 410.164 

2 Lợi nhuận trước thuế 14.309 

3 Lợi nhuận sau thuế 11.447 

4 Lợi nhuận chia cổ tức  8.190 

5 Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ 9% 

 

III. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2021. 

Để thực hiện kế hoạch năm 2021 được HĐQT giao, Tổng Giám đốc công ty đề 

ra và tổ chức thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:  

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.1 Tiếp tục thực hiện, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ công 

ty có thế mạnh: sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các 

công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính 

chất quyết định trong hoạt động doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, 

nhân lực, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tập trung nâng cao năng lực để 

tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.  

1.2 Sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động 

doanh nghiệp. Việc giữ vững thị trường bằng chất lượng, sự thỏa mãn khách hàng 

trong giai đoạn nhà nước áp dụng xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm 

vụ hết sức quan trọng trong điều kiện đấu thầu rộng rãi sản phẩm dịch vụ công ích. 

Tạo thế mạnh cạnh tranh bằng kinh nghiệm, chất lượng, công nghệ và giá thành. 

Tinh giảm, hợp lý hóa đội ngũ nhân lực thực hiện trên cơ sở bố trí ca, kíp cho phù 

hợp. Áp dụng tin học trong quản lý bằng các phần mền chuyên ngành về quản lý 

cầu, đường. Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp cụ thể để đạt kết quả cao nhất trong 

đấu thầu SPDVCI 2022-2024. 

1.3 Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược. Liên 

danh, liên kết để tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng địa bàn 

hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận. Xem sản phẩm xây dựng công trình giao 

thông và hạ tầng kỹ thật là sản phẩm kinh doanh chủ yếu. Tiếp tục hỗ trợ để các gói 

thầu do Công ty thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. 

1.4 Tiếp cận và tham gia vào một số hạng mục quản lý, bảo trì vận hành tuyến 

Metro thành phố. 
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1.5 Về nâng cao năng lực quản lý. 

− Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình… phù hợp với những 

thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị 

trực thuộc cũng như khối văn phòng công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các 

văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi 

phí, tăng lợi nhuận.  

− Tiếp tục tinh gọn bộ máy, rà soát đánh giá lực lượng lao động phù hợp. 

Thực hiện các giải pháp nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuẩn hóa các yêu cầu về 

chứng chỉ nghề cho từng chức danh.  

− Nâng cao tính kỹ cương kỷ luật và duy trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

− Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công 

việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường 

xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ. 

1.6 Đầu tư trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực. 

- Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị trên cơ sở các trang thiết bị hiện có và 

các trang thiết bị cần bổ sung bằng nhiều hình thức (Đề xuất đầu tư mua sắm, 

thuê.v.v) để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho hoạt động sản xuất và đủ điều kiện để 

tham gia đấu thầu. 

-  Trình Hội đồng quản trị danh mục đề xuất đầu tư bổ sung các thiết bị tối 

thiểu để đảm bảo hoạt động sản xuất lĩnh vực Sản phẩm dịch vụ công ích cơ quan 

giao thầu tăng thêm các hạng mục quản lý, bảo trì (Xe quét đường, xe ben, xe tải 

cẩu.v.v.)  

2. Dự án đầu tư.  

Hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu văn phòng 451/10 Tô Hiến 

Thành. 

3. Công tác tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp. 

3.1 Công tác nhân sự. 

a. Hoàn thiện phương án khoán lương cho toàn thể người lao động công ty. Rà 

soát, bổ sung nhân sự tại các đơn vị đảm bảo nâng cao chất lượng công trình.  

b. Tổ chức đào tạo tay nghề và bổ túc các chứng chỉ theo yêu cầu (Chứng chỉ 

nghề, An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy…) 

c. Thực hiện tốt công tác hành chính quản trị, lao động, tiền lương. Tăng cường 

kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.  

3.2 Công tác tổ chức. 

a. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện quyết toán giai đoạn chuyển thể giữa phần vốn Nhà 

nước tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bàn giao danh 

sách lao động, tài sản, vốn và toàn bộ sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần. 

- Quyết toán công tác cổ phần hóa. 

b. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và quy chế quản lý nội bộ. 
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Tiếp tục rà soát, trình điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho 

phù hợp với mô hình tổ chức mới. 

4. Công tác quản lý tài chính. 

a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế 

hoạch thu – chi năm 2022. Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản 2021. 

b. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tài chính, nguồn vốn để hoàn thành kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo 

toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Thanh toán chi phí kịp thời tạo điều kiện đơn 

vị hoàn thành nhiệm vụ. 

c. Hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, kế hoạch chi trả 

cổ tức 2020 trình Hội đồng quản trị phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 

2021.  

5. Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, chương 

trình công tác năm 2021 của Tổng Giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị.  

   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đảng ủy công ty; 

- Ban Tổng Giám đốc; 

- Ban Kiểm soát; 

- Trưởng các phòng, giám đốc các đơn vị; 

- BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên; 

- Lưu QHCT, KD.  

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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