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1 
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các Quý cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và các Cán bộ công nhân viên trân quý!  

Năm 2020 qua đi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến bức 
tranh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng trở nên hết sức khó khăn. Trong khi tốc độ 
tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 2,91%, tuy 
là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 
2011-2020 nhưng thuộc nhóm có mức tăng trưởng 
cao nhất thế giới, đã là thành công lớn của Việt Nam 
trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây 
xáo trộn tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, 
ngành xây dựng không nằm ngoài những tác động 
tiêu cực với mức tăng trưởng 6,76%, thấp nhất kể từ 
năm 2014 đến nay.

Nhìn lại năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung 
trong lĩnh vực hoạt động đến từ các yếu tố: (i) sự 
gián đoạt trong hoạt động kinh tế do yếu tố dịch 
bệnh, (ii) sự canh tranh trong ngành ngày một khốc 
liệt, (iii) những vướng mắc đến từ sự thay đổi chính 
sách pháp lý, ... Thực tế cho thấy, khi mà nhiều doanh 
nghiệp đã phải chủ động điều chỉnh kế hoạch, mục 
tiêu để thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, 
thì các hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu 
tư và triển khai dự án vẫn được doanh nghiệp đẩy 
mạnh. Kết quả thể hiện qua những con số vượt trội 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thành tựu 
đáng ghi nhận từ hoạt động đầu tư và triển khai dự 
án. 

Doanh thu của Công ty cổ phần xây dựng 1369 năm 
2020 đạt 327 tỷ, giảm nhẹ so với 2019 nhưng lợi 
nhuận ghi nhận 12,8 tỷ đồng, tăng vượt trội 2,6 lần 
so với 2019 nhờ đóng góp chủ yếu từ hoạt động kinh 
doanh bất động sản và xuất khẩu. 

Trong hoạt động đẩy mạnh triển khai các dự án, cùng 
với các công ty trong liên danh, Công ty đã hoàn thiện 
các thủ tục pháp lý của một số dự án bất động sản 
và đi vào giai đoạn triển khai như: Dự án khu dân cư 
số 3, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông, với quy mô 56 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 
trên 670 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường 
Nghĩa Đức với tổng diện tích 72 ha và tổng mức đầu 
tư dự kiến 864 tỷ đồng và dự án Đầu tư xây dựng 
Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư 
mới xã Thái học, huyện Bình Giang quy mô 9.9 ha và 
tổng mức đầu tư 183 tỷ đồng.
 
Một trong những thành công quan trọng của công ty 
trong năm 2020 đó là phát hành thành công 15 triệu 
cổ phiếu theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, 
với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, thu về 150 tỷ 
đồng, là một cơ sở quan trọng để Công ty nâng cao 
năng lực tài chính và gia tăng nguồn vốn cho các 
hoạt động M&A và các hoạt động kinh doanh cốt lõi. 

 Thay mặt Hội đồng quản trị,
      Chủ tịch

     
     
  
             LÊ MINH TÂN

Cũng nhờ những yếu tố phát triển vững chắc từ phía 
nội tại đã góp phần nâng vị thế của doanh nghiệp trên 
thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu C69 với mức 
vốn hóa 417 tỷ đồng là một trong những cổ phiếu 
ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các 
nhà đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán HNX. 

Với những bài học ứng phó từ dịch Covid-19, một 
lần nữa, với sự chuẩn bị chu đáo, ứng phó linh hoạt, 
nâng cao công tác quản trị, vận hành doanh nghiệp, 
tập trung phát triển những mục tiêu trọng tâm, đã 
chứng minh sự đúng đắn và mang lại nhiều thành 
công cho Công ty, đồng thời đã giúp chúng ta tôi 
luyện bản lĩnh vững vàng hơn, xây dựng nền tảng 
quản trị rủi ro vững chắc hơn để chủ động đón đầu sự 
thay đổi. Năm 2021, Công ty định hướng phát triển 
lớn mạnh dựa trên mô hình Holdings, quyết tâm đặt 
các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong việc mở rộng 
quy mô, đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu; 
tiếp tục hoàn thiện các vấn đề pháp lý các dự án bất 
động sản mới, đặt trọng tâm vào các dự án bất động 
sản khu dân cư, định hướng mở rộng sang lĩnh vực 
bất động sản khu công nghiệp và bất động sản nghỉ 
dưỡng; đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án, công 
trình xây dựng dở dang để kịp thời ghi nhận doanh 
thu, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động xuất nhập 
khẩu và thương mại sang các mặt hàng tiềm năng 
mới. Song song với việc tập trung vào công tác kiện 
toàn nhân sự, nâng cao năng lực tài chính và kiểm 
soát rủi ro. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tôi tin 
vào bản lĩnh vững vàng của đội ngũ lãnh đạo trẻ, giàu 
nhiệt huyết, tin vào sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ 
cán bộ nhân viên, tin vào sự cam kết đồng hành của 
cộng đồng các nhà đầu tư để chúng ta cùng hướng 
tới sự phát triển bứt phá mạnh mẽ của Công ty trong 
giai đoạn mới 2021 -2025.
 
Vì vậy, Công ty cổ phần xây dựng 1369 sẽ hướng 
đến năm 2021 với sự lạc quan, sự tự hào và niềm tin 
vững chắc vào sự đồng hành từ tập thể ban lãnh đạo 
và cán bộ nhân viên, từ các Quý cổ đông, các Quý 
khách hàng và đối tác. Cùng với nhau, chúng ta sẽ 
đồng hành, duy trì một tập thể đoàn kết, vững mạnh, 
đưa Công ty trở thành một trong những thương hiệu 
hàng đầu với mục tiêu phát triển bền vững, mang lại 
giá trị vượt trội cho Doanh nghiệp, Cổ đông và Cộng 
đồng.

Trân trọng cảm ơn.

“Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung, khi mà 
nhiều doanh nghiệp đã phải chủ động điều chỉnh kế 
hoạch, mục tiêu để thích nghi cùng Covid-19, thì các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, xúc tiến đầu tư và triển 
khai dự án vẫn được doanh nghiệp đẩy mạnh.”
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2 
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020

3 
ĐIỂM NHẤN VÀ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

 tăng  so với 2019, vượt 

 kế hoạch 2020.

Dự án khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Quy mô: 56 ha

Tổng mức đầu tư: trên 670 tỷ đồng

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 1369 và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng nam 

Hà Nội

Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Quy mô: 72ha

Tổng mức đầu tư: 864 tỷ đồng

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 1369, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Hà 

Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á

Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới ở xã Thái 

Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Quy mô: 9.9 ha

Tổng mức đầu tư: 183 tỷ đồng

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 1369 và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 

Hưng Phát HD

 được diễn ra ổn định trong bối cảnh dịch bệnh và nhu cầu 

đầu tư hạn chế. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đi vào triển khai các dự án với tổng mức đầu tư hơn 

.

Trong năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã thực hiện thành công phát hành 

 theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thu về 

, tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Số tiền được sử dụng cho mục đích M&A nhằm mở 

rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh; trả/cơ cấu lại các khoản gốc lãi nợ vay và bổ 

sung vốn lưu động cho công ty. 

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 199,29 387,32 327,37 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 24,06 38,12 33,61 

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 14,23 25,50 16,43 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 5,76 5,98 14,04 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính Tỷ đồng (6,64) (6,64) (3,25) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ đồng 0,81 0,46 14,06 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,58 6,44 16,33 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,21 4,92 12,84 

Tổng tài sản Tỷ đồng 229,08 345,39 458,39 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 100 150 300 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 106,28 156,20 314,55 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

ROA % 2,27% 1,42% 2,80% 

ROE % 4,90% 3,15% 4,08% 

EPS Đồng 774 691 445 
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4 
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, sản xuất, 

thương mại, kinh doanh xuất khẩu vật liệu xây dựng. Tiếp tục tiến hành mở rộng quy mô, đa 

dạng hóa kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động marketing và đầu tư 

mở rộng thị trường quảng bá thương hiệu. Hoàn thiện và phát triển để trở thành một trong những 

đơn vị thi công lớn và uy tín trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng. 

Công ty cổ phần xây dựng 1369 vinh dự đứng top 2 các Doanh nghiệp tăng 

trưởng nhanh nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Công ty cổ phần xây dựng 1369 vinh dự đứng vị trí thứ 88 trong Bản xếp hạng 

Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021 

(do VietnamReport phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố).

Tạo lập những giá trị bền vững vì sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội. 

Uy tín, chất lượng, hợp tác cùng phát triển

3 
ĐIỂM NHẤN VÀ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
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1 
THÔNG TIN CHUNG

“Trải qua một thời gian hoạt động, với việc trúng thầu thi công 
nhiều công trình lớn nhỏ trên địa bàn địa phương và các tỉnh lân 
cận, Hoạt động khai thác đạt công suất cao, các hợp đồng xuất 
khẩu đá vôi với các đối tác nước ngoài lớn liên tục được ký và thực 
hiện, Công ty chúng tôi đã không ngừng phát triển và lớn mạnh ...

... Trong quá trình phát triển Công ty đã tạo được tiếng vang tốt 
không chỉ đối với các Đối tác, Khách hàng, mà còn tạo được Uy tín 
tốt đối với nhân dân địa phương và các nhà đầu tư.”   

15/08/2003
Tiền thân là Hợp tác xã Tây Sơn, 
chính thức chuyển thành CTCP với 
vốn điều lệ ban đầu là 3,5 tỷ đồng

2010
Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng

2016
Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

19/09/2016
Chính thức được Uỷ ban chứng 
khoán nhà nước ký công văn 
chấp thuận là Công ty đại chúng

07/2016
Hoàn thiện hồ sơ đăng kí thông 

tin tài chính

04/2017
Giao dịch lần đầu tiên trên sàn 
HNX với giá tham chiếu 10.800 

đ/cổ phiếu

2019
Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ 

đồng

2 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN

2020
- Tăng vốn điều lệ 300 tỷ đồng

- Hoàn thiện pháp lý 03 dự án bất 
động sản

- M&A 03 công ty

- Đứng vị trí 158 Fast500

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Giấy ĐKKD GPTL/ĐKKD: 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Hải Dương cấp ngày 15/08/2003

Vốn điều lệ 300.000.000.000

Địa chỉ Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại 02203 891 898

Fax 02203 891 898

Website cpxd1369.com.vn

Mã cổ phiếu C69
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3.1. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

3 
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN 
KINH DOANH

- Nhà thầu xây dựng

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, tư vấn quản lý dự án

- Khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu vật liệu xây dựng

- Bốc xúc, vận tải hàng hóa bằng đường bộ

- Buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phụ tùng máy khác

Kinh doanh bất động sản Cung cấp dịch vụ (vận chuyển, 

cho thuê xe vận chuyển, …)

Hoạt động kiến trúc, nhà thầu xây 

dựng, tư vấn thiết kế thi công các 

lĩnh vực có liên quan.

Khai thác, xuất khẩu đá xây dựng; 

kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mạng lưới kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng 1369 tập trung chủ yếu trên các địa bàn trọng điểm ở khu 

vực phía Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và mở rộng ra khu vực phía Nam tại 

Lâm Đồng, Đắk Nông. Các đơn vị thành viên đặt trụ sở ở phía Bắc và một số chi nhánh ở Miền Trung, điều này 

thể hiện tính không giới hạn trong địa bàn kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng 1369 mà có xu hướng mở 

rộng khắp cả nước.

3.2. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH

3.3. ĐỊA BÀN KINH DOANH
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4.1. SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

4 
THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN 
TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ 
BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
KẾ TOÁN

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG 
KẾ HOẠCH

VẬT TƯ

PHÒNG 
KINH DOANH

PHÒNG 
TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH

PHÒNG 
QUAN HỆ 

NHÀ ĐẦU TƯ

BAN KIỂM SOÁT
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4.2. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369

- Địa chỉ: Lô 90.4 đường Phù Đổng, Tân Bình. Hải Dương
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng
- % sở hữu bởi Công ty cổ phần xây dựng 1369: 70% vốn điều lệ
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 
 + Nhà thầu xây dựng.
 + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, tư vấn quản lý dự án.
 + Khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu khoáng sản.
 + Bốc xúc, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 + Buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phụ tùng máy khác.

CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh

- Địa chỉ: Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
- Vốn điều lệ: 23.760.000.000 (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu) đồng
- % sở hữu bởi Công ty cổ phần xây dựng 1369: 42,09% vốn điều lệ
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương

- Địa chỉ: Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- % sở hữu bởi Công ty cổ phần xây dựng 1369: 43,33% vốn điều lệ 
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng, tư vấn, môi giới bất động sản

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Á

- Địa chỉ: Số 50 phố Hoàng Ngân, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ) đồng
- % sở hữu bởi Công ty cổ phần xây dựng 1369: 48,89% vốn điều lệ
- Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng, tư vấn
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Là doanh nghiệp có thâm niên hoạt động trong ngành và năng lực sản xuất cao

Công ty cổ phần xây dựng 1369 là doanh nghiệp có gần 20 năm hoạt động, là một 

trong những công ty uy tín trên thị trường trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh 

doanh, xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói 

chung. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chú trọng việc đổi mới máy móc, 

trang thiết bị để nâng cao công tác quản lý và năng suất lao động, nâng công suất 

toàn bộ Công ty, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực và chiến lược kinh doanh nhạy bén

Công ty cổ phần xây dựng 1369 được biết đến là một Doanh nghiệp hoạt động 

trên nhiều lĩnh vực gồm bất động sản, xây dựng, xuất khẩu khoáng sản mà cụ thể 

là vật liệu xây dựng và các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ khác khi nắm 

giữ các thương hiệu có uy tín trên thị trường với các mặt hàng như ô to, vật liệu xây 

dựng. Với việc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã đem lại cho Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 nhiều nguồn tạo ra doanh thu, hạn chế rủi ro phụ thuộc vào một lĩnh 

vực. Tuy nhiên, các lĩnh vực này đều có liên quan và bổ trợ cho nhau, do đó càng 

nâng cao thế mạnh của Công ty cổ phần xây dựng 1369 trên thị trường bất động 

sản và xây dựng, vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần xây dựng 1369 luôn bám sát, 

linh hoạt trong áp dụng các chiến lược kinh doanh phù hợp đối với các lĩnh vực cốt 

lõi, luôn có sự điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển dịch của 

từng lĩnh vực qua các thời kỳ. 

Công tác quản trị - nền tảng của sự phát triển bền vững luôn được chú trọng

Công tác quản trị trong doanh nghiệp luôn được Công ty cổ phần xây dựng 1369 

chú trọng nâng cao và bồi dưỡng, đảm bảo cho sự phát triển không chỉ nhanh mà 

còn bền vững. Công ty cổ phần xây dựng 1369 luôn duy trì công tác quản trị rủi ro, 

áp dụng nhiều biện pháp quản lý, ứng phó với những tình huống bất ngờ. Về vấn 

đề nguồn lực, C69 có hệ thống quản trị tốt, nguồn tài chính được sử dụng hiệu quả 

nhờ có bộ máy quản lý tài chính chuyên nghiệp, trình độ cao. Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 cũng luôn không ngừng cập nhật sự thay đổi của pháp luật liên quan 

đến quản trị Công ty và tham khảo những mô hình quản trị tiến bộ từ các doanh 

nghiệp khác.

Là một doanh nghiệp luôn hoạt động vì mọi người

Ngoài các hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần xây dựng 1369 là một trong 

những doanh nhiệp luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Các 

hoạt động như trao, tăng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, hay tài trợ cho 

những bệnh viện hay địa phương chịu ảnh hưởng năng nề từ dịch Covid-19 đã 

được công ty thực hiện trong thời gian qua.

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU
5 
PHÂN TÍCH SWOT

CƠ HỘI

THÁCH THỨC

Năm 2020 là một năm tiếp nối sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19. Dưới sự 

tác động của dịch bệnh, hoạt động xuất khẩu đá vôi sang các thị trường thế giới cũng bị 

giảm đáng kể. Hơn nữa thời điểm cuối năm 2020, tổng cục hải quan ra công văn hỏa tốc 

số 8019/TCHQ-TXNK với nội dung về phân loại mặt hàng đá vôi sang mã HS khác. Việc 

phân loại sang mã HS khác làm tạm dừng tạm thời các hoạt động xuất khẩu do khi khai 

báo mã HS khác hồ sơ nguồn gốc của hàng hóa không còn phù hợp. Giải quyết vấn đề 

này phụ thuộc vào chính sách của các cơ quan chức năng. Do vậy chỉ đến khi có văn 

bản chính thức doanh nghiệp mới tháo gỡ được khó khăn này. 

Ngành xây dựng là một ngành có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động và cạnh tranh với 

nhau. Để cải thiện khả năng cạnh tranh của mình, công ty cần tiếp tục nâng cao năng 

lực nội tại, uy tín và vị thế trong ngành bằng việc mở rộng hơn nữa địa bàn hoạt động, 

lĩnh vực hoạt động, ...

Đối với phân khúc bất động sản, dù có nhiều yếu tố vĩ mô thuận lợi nhưng cũng có 

những rủi ro về cạnh tranh từ những doanh nghiệp lớn và đã có nhiều kinh nghiệm. 

Công ty cần có những chiến lược phù hợp để phát huy tối đa những điểm mạnh của 

mình.

Ngành xây dựng sau một năm 2020 chịu nhiều ảnh hưởng do tác động của đại dịch 

Covid-19 được dự báo sẽ hồi phục nhờ vào tái kết nối cung cầu. Ngành bất động sản 

khu công nghiệp được kỳ vọng phục hồi cùng với sự kỳ vọng hồi phục kinh tế của Việt 

Nam, tiếp tục được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Những yếu tố vĩ 

mô này góp phần mở ra triển vọng tích cực. Công ty cũng đã thực hiện nhiều biện pháp 

để nắm bắt những cơ hội này. Đẩy mạnh hoạt động M&A, đầu tư vào công ty con, công 

ty liên kết nhằm mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực mới.

Mặc dù có bề dày hoạt động gần 20 năm nhưng Công ty cổ phần xây dựng 1369 vẫn là 

một thành viên non trẻ trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Vì thế, khi đặt ở vị thế 

cạnh tranh với các Doanh nghiệp khác trong ngành Công ty sẽ phải nỗ lực hơn để gia 

tăng sức mạnh cạnh tranh của mình.

Hiện tại thị trường của Công ty vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, do đó chưa 

khai thác tối đa được cơ hội phát triển cũng như khai phá thêm năng lực hoạt động của 

Công ty. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng thêm các cơ hội kinh 

doanh để khai thác thêm các thị trường mới.
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VỊ THẾ
Hiện nay, trong lĩnh vực xây dựng có rất nhiều doanh 

nghiệp hoạt động và do đó cạnh tranh cũng khốc liệt 

hơn. Trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và 

phát triển, giờ đây Công ty cổ phần xây dựng 1369 là 

một trong những doanh nghiệp có vai trò quan trọng 

trên các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, xuất khẩu 

khoáng sản và là một trong những doanh nghiệp đi 

đầu trong đổi mới máy móc, trang thiết bị, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực. Ban lãnh đạo Công ty 

xác định con đường đi riêng của Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 là phấn đấu trở thành nhà thầu xây dựng 

có năng lực không chỉ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

mà mở rộng trên cả nước. Trên cơ sở niềm tin đã 

gây dựng được qua nhiều năm hoạt động, Công 

ty hứa hẹn trong tương lai sẽ được các đối tác tin 

tưởng giao trọng trách các công trình lớn hơn, quy 

mô hơn nữa.

Trên cơ sở nguồn lực hiện nay, Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 có hệ thống tổ chức tốt, nguồn lực tài 

chính đáp ứng được các tiêu chuẩn về trách nhiệm, 

chất lượng của các đối tác. Xây dựng được mối quan 

hệ chặt chẽ, gắn bó với các đối tác và bạn hàng kể cả 

trong nước lẫn nước ngoài, chính điều này tạo nên 

tiền đề phát triển bền vững và lâu dài cho Công ty.

6 
ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN
“Định hướng phát triển của Công ty cổ phần xây dựng 1369 là 
trở thành một Công ty phát triển vững mạnh và có thị trường 
trải dài rộng khắp cả nước và mở rộng ra quốc tế. Công ty lấy 
trọng tâm là các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, xuất khẩu 
vật liệu xây dựng, thương mại để tập trung phát triển từ đó 
thực hiện sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của đất nước 
trong tương lai. Để làm được điều đó, Công ty cổ phần xây 
dựng 1369 sẽ không ngừng nỗ lực vượt bậc, liên tục vượt qua 
chính bản thân mình, đầu tư mạnh mẽ, chấp nhận thử thách 
mới và những rủi ro tiềm ẩn”

Lĩnh vực xây dựng
Lĩnh vực xây dựng luôn là một trong những lĩnh vực chủ đạo của công ty, đóng góp tỷ trọng 

lớn trong doanh thu của Công ty cổ phần xây dựng 1369. Công ty đã, đang và luôn định 

hướng trở thành đơn vị thi công lớn và uy tín trong nước, tiếp tục hoàn thành các dự án đã 

ký kết, tìm kiếm những cơ hội để đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu tiến độ đảm bảo 

chất lượng thi công các công trình trọng điểm. Ngoài ra, Công ty tiếp tục kế hoạch mở rộng 

thị trường: đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động marketing và đầu tư mở rộng thị trường để tích 

cực quảng bá thương hiệu.

Lĩnh vực bất động sản
Công ty đã tích lũy đủ tiềm lực tài chính để thực hiện các dự án đầu tư mới, ở vị trí đắc địa 

hơn, có tiềm năng sinh lời cao hơn và cũng tạo được tiếng vang và uy tín trong ngành. Công 

ty tiếp tục phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường bất 

động sản. Tập trung triển khai các dự án đã trúng đấu giá, hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự 

án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng thời tập 

trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản khu 

công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng.

Lĩnh vực xuất khẩu
Định hướng của Công ty cổ phần xây dựng 1369 trong mảng xuất khẩu là tiếp tục mở rộng thị 

trường xuất khẩu, đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tận dụng triệt 

để các lợi thế về trang thiết bị, cơ sở vật chất và vị thế đang lên cao trên truờng quốc tế của 

Việt Nam. Tận dụng tối đa nguồn lực về con người, trang thiết bị đồng thời tăng cường hợp 

tác, kết nối để nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong thị trường ngoại. Có những chính 

sách, chiến lược mềm dẻo linh hoạt, mở rộng thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu. Tiếp tục xúc 

tiến thị trường xuất khẩu, tìm kiếm các đối tác, nhà cung ứng có thể đáp ứng nhu cầu sản 

xuất, vận chuyển, thương mại vật liệu xây dựng của công ty, tìm kiếm, mở rộng thị trường 

xuất khẩu mới, tập trung phát triển các mặt hàng xuất khẩu mới như clinke, nông sản và tìm 

kiếm các mặt hàng có thể nhập khẩu

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ khác
Công ty cổ phần xây dựng 1369 tiếp tục phát triển, mở rộng thêm nhiều ngành hàng mới. Và 

thông qua các giải pháp: tái cấu trúc, hợp nhất, sáp nhập và tích lũy xây dựng cho Công ty 

trở lên lớn mạnh theo mô hình Holdings, tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Về quản trị
Tối ưu hóa năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận, tập 

trung đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ nhân sự. Triển khai áp dụng khoa học công nghệ và phần 

mềm quản lý vào lao động sản xuất kinh doanh để nâng cao khả năng điều hành, kiểm soát 

hệ thống, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.
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RỦI RO KINH TẾ

RỦI RO PHÁP LUẬT

Từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện 

và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất 

nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng 

suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ 

sau đại khủng hoảng 1929-1933. Tốc độ tăng trưởng 

tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước 

đạt 2,91% so với cùng kì năm 2019, trong đó quý IV 

đã phục hồi mạnh so với quý II và quý III, ước tăng 

4,48%. 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.

Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về đầu tư xây dựng bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa 

điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng, 

tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, kịp 

thời trong quá trình soạn thảo, ban hành và tổ chức 

thực hiện pháp luật, củng cố bộ máy, tổ chức, nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực 

chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức làm công tác đầu tư xây dựng, tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư xây dựng, 

kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Khu vực công nghiệp và xây dựng mặc dù gặp khó 

khăn nhiều nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng tích cực, 

tăng 3,98% so năm 2019. 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. 

Các đạo luật tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và 

trình ban hành. 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 đã hoàn thành, trình Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. 

Bởi vậy, Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách 

Nhà nước bất kỳ sự thay đổi nào có thể ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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. 

7 
CÁC RỦI RO

RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Dân số trung bình của Việt Nam năm 2020 là 97,58 

triệu người. Chất lượng dân số được cải thiện, mức 

sinh giảm mạnh trong 3 thập kỷ qua và cơ bản duy 

trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây. Tỷ lệ 

tử vong vẫn duy trì ở mức thấp, tuổi thọ trung bình 

ngày càng tăng do những thành tựu phát triển của y 

học và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được 

cải thiện. Tình hình lao động, việc làm quý IV/2020 có 

nhiều dấu hiệu khởi sắc so với quý trước nhưng do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tỷ lệ thất nghiệp, 

thiếu việc làm tính chung cả năm 2020 cao hơn năm 

2019 trong khi số người có việc làm, thu nhập của 

người làm công ăn lương thấp hơn năm trước.

Dân số trung bình năm 2020 của cả nước ước tính 

97,58 triệu người, tăng 1.098,7 nghìn người, tương 

đương tăng 1,14% so với năm 2019. Trong tổng dân 

số, dân số thành thị 35,93 triệu người, chiếm 36,8%; 

dân số nông thôn 61,65 triệu người, chiếm 63,2%; 

dân số nam 48,59 triệu người, chiếm 49,8%; dân số 

nữ 48,99 triệu người, chiếm 50,2%.

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 rất 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 Công ty 

đã 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. 

RỦI RO NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Bộ Xây dựng ước tính, nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn 

ngành năm 2020 sẽ đạt khoảng 101 - 103 triệu tấn, 

tăng 4 - 5% so với năm 2019, trong đó tiêu thụ nội địa 

khoảng 69 - 70 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 32 - 34 

triệu tấn.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ra phán quyết áp thuế 

chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với thép 

cán nguội và thép chống ăn mòn của Việt Nam có 

nguyên liệu đầu vào từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung 

Quốc). Những lô hàng thép cán nguội và thép chống 

ăn mòn xuất khẩu từ Việt Nam mà không chứng minh 

được xuất xứ của nguyên liệu thép cán nóng, thì sẽ bị 

áp mức thuế lên đến 456%. Trong trường hợp doanh 

nghiệp chứng minh nguyên liệu cán nóng nhập khẩu 

từ Hàn Quốc hoặc Đài Loan sẽ bị áp thuế tương ứng 

của Hàn Quốc (29,4% với thép chống ăn mòn; 24,2% 

với thép cán nguội) và Đài Loan (10,34% với thép 

cán nguội)

Do đó, biến động giá cả nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng 

lớn tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Công ty thực hiện chính sách thanh toán hợp lý với 

nhà cung cấp, đảm bảo không quá hạn hợp đồng. Để 

đảm bảo nguồn cung cấp ổn định, Công ty tiến hành 

phương án đặt kho tại các công trường giao trực tiếp 

cho ban quản lý tại địa bàn nơi hoạt động thi công 

diễn ra.
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RỦI RO CẠNH TRANH RỦI RO KHÁC

Ngành xây dựng không có sản phẩm thay thế khác 

biệt nhiều, rào cản ra nhập tương đối lớn do nhu cầu 

huy động vốn lớn và đòi hỏi chất lượng, tiến độ ngày 

càng cao. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với 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 cuối 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 Công ty.

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 Công ty. Những rủi ro này khó dự báo 

trước nên Công ty luôn đảm bảo an toàn tối đa trong 

hoạt động kinh doanh sản xuất, đề phòng từ trước. 

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường cổ phiếu hiện có 1.647 mã cổ phiếu, chứng 

chỉ quỹ niêm yết/đăng ký giao dịch với quy mô niêm 

yết, đăng ký giao dịch của thị trường đạt gần 1.428 

nghìn tỷ đồng. Thị trường trái phiếu có 493 mã trái 

phiếu niêm yết (trong đó có 470 mã trái phiếu chính 

phủ và 23 mã trái phiếu doanh nghiệp) với giá trị niêm 

yết đạt 1.200 nghìn tỷ đồng. Thị trường chứng khoán 

phái sinh đã chính thức được vận hành và hoạt động 

ổn định sau gần 3 năm triển khai với 2 sản phẩm đưa 

vào giao dịch là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và 

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Sản phẩm 

chứng quyền cũng đã được đưa vào giao dịch từ 

ngày 28/6/2019.

Năm 2020 có thể coi là thời điểm bắt đầu làn sóng 

chuyển sàn rầm rộ chưa từng thấy trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam. Niêm yết trên HoSE giúp cổ 

phiếu có cơ hội tiếp cận với nhiều nhà đầu tư nước 

ngoài, lọt vào các rổ chỉ số được quỹ ETF mô phỏng, 

từ đó nâng cao thanh khoản và thị giá. Sự lao dốc 

của thị trường trong quý đầu tiên kéo năm 2020 theo 

một loạt những kỷ lục buồn như phiên giảm điểm 

mạnh nhất lịch sử. Ngoài ra, thị trường chứng khoán 

Việt Nam cũng xác lập kỷ lục hai tháng liên tiếp vào 

tháng 9 và tháng 10 khi có mức tăng trưởng mạnh 

nhất thế giới.

Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng xây lắp đã giảm giá 

nhiều trong giai đoạn 2018 – 2019, năm 2020 lại càng 

giảm sâu hơn khi tâm lý nhà đầu tư bị tác động mạnh 

bởi các yếu tố khách quan trong đó không thể xem 

nhẹ tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Những 

tháng đầu năm 2020, giá cổ phiếu bán ra quá thấp, 

rất nhiều nhóm cổ phiếu đã giảm sâu hoặc thậm chí 

giảm rất sâu dưới mức giá trị sổ sách của doanh ng-

hiệp.

Cổ phiếu của Công ty có khả năng biến động lớn, ảnh 

hưởng đến uy tín hoạt động kinh doanh của Công 

ty, tình hình thị trường chung. Để hạn chế rủi ro này, 

Công ty sẽ tập trung nghiên cứu, cập nhật và thực 

hiện đầy đủ các quy định liên quan, công bố thông tin 

đầy đủ đến các cổ đông, nhà đầu tư giúp nhà đầu tư 

tiếp cận được những thông tin của Công ty một cách 

chính xác và hiệu quả.
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1. Tổ chức và nhân sự 

2. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

3. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh

4. Tình hình tài chính

5. Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

B
TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG 2020 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 32 33

1.1. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ 
Số cổ phiếu sở hữu 

(cổ phiếu phổ thông) 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Ông Lê Minh Tân Chủ tịch HĐQT 2.000.000 6,6% 

2 Ông Vương Anh Tuấn Phó chủ tịch HĐQT 555.200 1,8% 

3 Ông Lê Anh Luân Thành viên HĐQT 475.000 1,5% 

4 Bà Đào Thị Đầm Thành viên HĐQT 1.050.000 3,5% 

5 Ông Lê Tuấn Nghĩa Thành viên HĐQT/ 
Tổng giám đốc 5.019.750 16,7% 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản 

trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để ban Giám 

đốc điều hành thực hiện.

- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo cán bộ công nhân viên tiết kiệm 

tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm 

cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.

1 
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông LÊ MINH TÂN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Sinh năm: 1969 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ 

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ năm 2003 đến nay

Số cổ phần nắm giữ: 2.000.000 cổ phiếu

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Phúc Lộc

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Phúc Lộc

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương
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Ông LÊ ANH LUÂN 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm: 1974 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 từ năm 2006 đến nay

Số cổ phần nắm giữ: 475.000 cổ phiếu

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ 

chức khác: 

- Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng 

Đông Hải Quảng Ninh - Xí nghiệp đá Thống Nhất

- Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

- Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất vật 

liệu xây dựng Phúc Thịnh.

Ông VƯƠNG ANH TUẤN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm: 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 từ

Số cổ phần nắm giữ: 555.200 cổ phiếu

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ 

chức khác: 

- Phó Giám đốc Công ty Giao vận Hòn Gai

- Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại & 

dịch vụ Quang Việt

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị tại các tổ 

chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư 

và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Hải 

Dương

Ông LÊ TUẤN NGHĨA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm: 1995

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Marketing

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 từ năm 2019 đến nay

Số cổ phần nắm giữ: 5.019.750 cổ phiếu

Bà ĐÀO THỊ ĐẦM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm: 1964 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán 

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 từ năm 2016 đến nay

Số cổ phần nắm giữ: 1.050.000 cổ phiếu

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ 

chức khác: 

- Phó giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thương mại 

và vận tải Thành Công

- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và vận tải 

Trường Thành

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị tại các tổ 

chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thương 

mại và vận tải Trường Thành

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao 

Lanh Hải Dương
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1.1. GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong cả năm 

2020.

- Kiểm tra và giám sát kĩ càng việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 

điều hành.

- Tổ chức các cuộc họp định kì quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

STT Họ và Tên Chức vụ 
Số cổ phiếu sở hữu 

(cổ phiếu phổ thông) 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Bà Vũ Thị Hồng Vân Trưởng Ban kiểm soát 0 0% 

2 Bà Cao Hà Linh 
Thành viên  

Ban kiểm soát 
2.000 0.006% 

3 Bà Phạm Thị Doan 
Thành viên  

Ban kiểm soát 
2.000 0.006% 

 

Bà PHẠM THỊ DOAN 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Sinh năm: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 11/2016 

đến 12/2019

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Kế toán Công ty TNHH hóa dầu T&T Hải Dương

- Kế toán Công ty Cồ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội

Bà VŨ THỊ HỒNG VÂN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Bà CAO HÀ LINH
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Sinh năm: 1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 04/2019 

đến nay

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Hà Nội

Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 06/2016 

đến nay

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Kế toán Công ty TNHH Toàn Thắng

BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu sở hữu 
(cổ phiếu phổ thông) 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

1 Ông Lê Tuấn Nghĩa Tổng Giám đốc 5.019.750 16,7% 

2 Bà Nguyễn Thị Thúy Phó tổng Giám đốc 0 0% 

3 Ông Phạm Tiến Quỳnh Phó tổng Giám đốc 0 0% 

4 Bà Phạm Thị Mến Phó tổng Giám đốc 0 0% 

5 Bà Trần Thị Tuyết Kế toán trưởng 0 0% 

 

Ông PHẠM TIẾN QUỲNH 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Bà NGUYỄN THỊ THÚY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 2016 đến 

nay

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Tổ trưởng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nhị 

Chiểu

- Quản lý khách hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Hải 

Dương

Tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 2019 đến 

nay

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Tasco

- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Vượng

Bà TRẦN THỊ TUYẾT
KẾ TOÁN TRƯỞNG 
Sinh năm: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 06/2019 

đến nay

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thương mại Hà Anh

- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thương mại Hà Anh, phụ trách kế 

toán Công ty Cổ phần Đá Mài số 1 Hải Dương

Bà PHẠM THỊ MẾN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 2018 đến 

nay

Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các tổ chức khác: 

- Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lộc, Hải Dương.
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1.2. NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Công tác tài chính - kế toán Chế độ làm việc

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo 

cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực 

hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng 

quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối 

với các cổ đông; 

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có 

hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu 

tư và thực hiện dự án; 

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong 

các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế 

toán, nguồn vốn. 

- Thời gian làm việc: Công ty cổ phần xây dựng 1369

 làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần và nghỉ trưa 2h. Cả 

doanh nghiệp được nghỉ vào ngày chủ nhật, nhưng 

khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất thì nhân viên có 

trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty có những quy định 

đảm bảo quyền lợi và đãi ngộ theo quy định của Nhà 

nước đối với người lao động.

- Điều kiện làm việc: Nhà xưởng sản xuất, văn phòng 

làm việc được thiết kế thoáng mát, khang trang, hiện 

đại. Lực lượng lao động được trực tiếp trang bị đầy 

đủ đồ bảo hộ, học cách thức vệ sinh và nguyên tắc an 

toàn lao động nghiêm ngặt của Chính phủ.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông 

trong toàn Công ty; 

- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới 

các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện ng-

hiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý cổ đông 

Chính sách đào tạo, tuyển dụng

- Chính sách lương: Doanh nghiệp trả lương cho 

nhân viên dựa vào cấp độ công việc, năng lực cá 

nhân, chức vụ, bằng cấp, bảng lương và điều kiện 

kinh doanh của Công ty. Lương được trả một thời 

gian từ ngày 01 tới 05 hàng tháng. Việc nâng lương 

hàng năm được tuân thủ theo quy định của Nhà nước 

hiện hành. 

- Chính sách thưởng: Hàng quý, hàng năm Công ty 

cổ phần xây dựng 1369 đều tổ chức bình bầu các cá 

nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời 

đối với cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển 

của Công ty. Việc xét thưởng được căn cứ vào thành 

tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc tiết kiệm chi 

phí, sáng kiến về kĩ thuật, phương pháp tổ chức kinh 

doanh hiệu quả. Cá nhân hoặc tập thể được khen 

thưởng bằng những chuyến du lịch nước ngoài khi 

có điều kiện hoặc bằng cổ phiếu thường của Công ty. 

Tuy nhiên, Công ty cũng tuân thủ quy định về xử lí, kỉ 

luật đối với cá nhân có hành vi gây thiệt hại tới tình 

hình sản xuất kinh doanh và hình ảnh của Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp được Công 

ty cổ phần xây dựng 1369 nộp cho Nhà nước theo 

quy định hiện hành. Công ty cũng bảo đảm chế độ 

xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội 

quy lao động, ... Vào các ngày lễ trong năm Công ty 

thường tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kì cho 

cán bộ công nhân viên toàn doanh nghiệp.

Chính sách lương thưởng 

- Tuyển dụng: Công ty lựa chọn kỹ càng nhân viên 

nhằm đáp ứng được năng lực chuyên môn và kinh 

nghiệm theo yêu cầu công việc. Công ty cổ phần xây 

dựng 1369 còn chú trọng thu hút người lao động có 

trình độ, kĩ năng, có tư cách đạo đức tốt, có nguyện 

vọng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

- Đào tạo: Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn. 

Đối với lao động trực tiếp, Công ty cổ phần xây dựng 

1369 sẽ mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao 

trình độ tay nghề và hiểu biết của người lao động 

về ngành hàng. Ngoài ra, người lao động luôn được 

khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào 

tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng 

yêu cầu mới trong công tác. Đối với lao động các 

phòng chuyên môn nghiệp vụ, doanh nghiệp luôn tạo 

điều kiện tham gia các khóa học trong và ngoài nước 

ngắn hạn với ngành nghề phù hợp với yêu cầu công 

việc.

STT Tiêu chí Số lượng 
(người) 

I Theo trình độ lao động 107 

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 20 

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 8 

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 0 

4 Lao động phổ thông 79 

II Theo đối tượng lao động 107 

1 Lao động trực tiếp 34 

2 Lao động gián tiếp 73 
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2 
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ 
THỰC HIỆN DỰ ÁN

Quy mô đất đai 56 ha

4.196 người

677.809.000.000 tỷ đồng

1/500

Dự án Khu dân cư số 3 phường Nghĩa Trung có quy mô 56,33 
ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 670 tỷ đồng, tỷ lệ lập 
quy hoạch 1/500, quy mô dân số dự kiến 4.196 người, công ty 
lập liên danh với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 
Nam Hà Nội, trong đó nắm 51% đứng đầu liên danh. Hợp đồng 
thực hiện dự án được ký giữa UBND thành phố Gia Nghĩa và 
liên danh số 03/HĐ-DADT ngày 28/08/2020. 

- Phía Đông: Giáp đường nối từ trường Nguyễn Tất Thành tới 
Trung tâm GDTX tỉnh; giáp đường nối bệnh viện tỉnh với đường 
Bắc Nam giai đoạn 2
- Phía Tây: Giáp đường Bắc Nam giai đoạn 2; giáp đất tái định 
cư
- Phía Nam: Giáp đất rẫy; giáp đường nối bệnh viện tỉnh với 
đường Bắc Nam giai đoạn 2
- Phía Bắc: Giáp đường điện 500kV

Ký Hợp đồng Đầu tư thực hiện dự án số 03/HĐ-DAĐT ngày 
28/08/2020 giữa UBND thành phố Gia Nghĩa và Liên danh Công 
ty cổ phần xây dựng 1369 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển hạ tầng Nam Hà Nội, gấp rút thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng và chuẩn bị đầu tư xây dựng

Quy mô dân số dự kiến

Tổng mức đầu tư dự án

Tỷ lệ lập quy hoạch

Thông tin chi tiết

Vị trí quy hoạch

Tiến độ

Quy mô quy hoạch 72 ha

4.500 người

864.000.000.000 tỷ đồng

Là khu dân cư mới, hiện đại, đồng bộ, là hình mẫu cho các khu 
đô thị tương lai tại thành phố Gia Nghĩa, cung cấp quỹ đất nhà 
ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực 
phường Nghĩa Đức cũng như các khu vực lân cận. 
Mang đến những không gian công cộng, hạ tầng xanh có tính 
bền vững có kết hợp với các khu tiện ích sống đầy đủ, chất 
lượng như: nhà ở, thương mại, dịch vụ, lưu trí, giáo dục, … và 
các chức năng khác trong khu vực được quy hoạch.

Dự án Khu dân cư số 4 phường Nghĩa Đức với tổng diện tích 
72ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 864 tỷ đồng, quy mô dân số 
4.500 người, Liên danh thực hiện dự án gồm Công ty cổ phần 
xây dựng 1369 và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ 
tầng Nam Hà Nội, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Á. 
Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 
số 1936/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông 
1936/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. 
Dự án này cũng đang được triển khai thực hiện giải phóng mặt 
bằng và chuẩn bị thi công.

- Phía Bắc giáp đường điện 22kV, đường nhựa, đất đồi thấp 
đan xen với ao và suối
- Phía Nam giáp đất đồi thấp đan xen với các khe suối
- Phía Đông giáp đất tái định cư cụm công trình thủy lợi Gia 
Nghĩa (giai đoạn 1)
- Phía Tây giáp đất đồi thấp đan xen với hồ và các khe suối

Quyết đinh số 1936/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 
Đắk Nông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô 
thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức của Liên danh Công ty cổ phần 
xây dựng 1369 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 
Nam Hà Nội và Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Đông Á, 
gấp rút thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu 
tư xây dựng

Quy mô dân số dự kiến

Tổng mức đầu tư dự án

Tính chất

Thông tin chi tiết

Vị trí quy hoạch

Tiến độ
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Quy mô đất đai 9,9 ha

183.596.997.000 tỷ đồng

UBND huyện Bình Giang và Liên danh giữa Công ty cổ phần 
xây dựng 1369 và Công ty Thương mại Hưng phát HD đã cùng 
nhau ký xong Hợp đồng Đầu tư thực hiện dự án số 01/2021/
HĐDA ngày 12/01/2021. Dự án được đánh giá có tiềm năng to 
lớn với vị trí đắc địa mặt quốc lộ 392, giao thông thuận lợi, gần 
các khu dân cư cũ, đầy đủ tiện ích, trường học, cơ quan, công 
sở, vừa có giá trị sử dụng, vừa có giá trị đầu tư. Dự án được 
kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của xã Thái Học nói riêng và 
huyện Bình Giang nói chung. 

- Phía Bắc giáp kênh tiêu trung thuỷ nông
- Phía Nam giáp đường bê tông liên thôn
- Phía Đông giáp cây xăng và tỉnh lộ 392
- Phía Tây giáp đất canh tác nông nghiệp

Ký xong Hợp đồng Đầu tư thực hiện dự án số 01/2021/HĐDA 
ngày 12/01/2021 giữa UBND huyện Bình Giang và Liên danh 
Công ty cổ phần xây dựng 1369 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng và Thương mại Hưng phát HD, đang tiến hành công tác 
giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến tới đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tổng mức đầu tư dự án

Thông tin chi tiết

Vị trí quy hoạch

Tiến độ

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng 1369

- Tổng vốn đầu tư: 22.974.645.000 VNĐ

- Tiến độ: Đã hoàn thành và đang thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công ty đang tiến 

hành chuyển nhượng và bàn giao những lô đất còn lại

- Đơn vị trúng đấu giá: Công ty cổ phần xây dựng 1369

- Tổng vốn đầu tư: 77.399.338.000 VNĐ

- Tiến độ: Công trình đã hoàn thành bàn giao cho huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
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3 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ 
SẢN XUẤT KINH DOANH
3.1. THÔNG TIN NGÀNH

NGÀNH XÂY DỰNG
Dù Việt Nam chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 thấp so với khu vực và thế giới, hoạt động kinh tế trong nước và 

với đối tác quốc tế vẫn bị gián đoạn, và ngành xây dựng cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Trong 

Q1/2020, tăng trưởng thực giá trị gia tăng ngành xây dựng chỉ đạt 3,8% yoy, thấp nhất từ 2015 tới nay. Nhờ hồi 

phục kinh tế trong nửa cuối năm, tăng trưởng thực ngành xây dựng năm 2020 đạt 6,7%, dù đã cải thiện đáng kể 

so với kết quả Q1 nhưng vẫn ở mức thấp nhất từ 2014 tới nay.

Bên cạnh ảnh hưởng chung từ gián đoạn hoạt động kinh tế, các lĩnh vực trong ngành xây dựng chịu ảnh hưởng 

dịch Covid-19 khác nhau, thể hiện qua xu hướng vốn đầu tư phát triển của từng nhóm khách hàng. Nhìn chung, 

dịch Covid-19 hạn chế nhu cầu đầu tư thông qua triển vọng giảm do môi trường kinh tế xấu đi và rủi ro gia tăng 

do bất định về diễn biến dịch và các biện pháp chống dịch. Do đó, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện 

hành chỉ tăng 5,7% trong 2020, thấp nhất từ năm 2010 tới nay.

Trong đó, ảnh hưởng tiêu cực chủ yếu tập trung ở nhóm tư nhân - là nhóm chiếm khoảng 65% tổng vốn đầu tư 

phát triển toàn xã hội và là động lực tăng trưởng chính trong 10 năm trở lại đây. Trong đó, khối kinh tế ngoài nhà 

nước đạt tăng trưởng 3,2%, thấp hơn CAGR 2010 - 2019 tới 10 đpt; và khối có vốn đầu tư nước ngoài thậm chí 

giảm 1,3% do chịu thêm ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế di chuyển quốc tế. Ngược lại, vốn đầu tư của 

khối kinh tế nhà nước đạt tăng trưởng 14,8%, cao nhất từ năm 2015 tới nay, chủ yếu nhờ nỗ lực tăng giải ngân 

vốn đầu tư công của Chính phủ. Nhu cầu đầu tư của nhóm tư nhân chững lại sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới xây dựng 

nhà không để ở. Ngược lại, vốn đầu tư của khối kinh tế nhà nước gia tăng sẽ giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực tới 

xây dựng cơ sở hạ tầng.

NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đá xây dựng
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu 

xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tổng nhu cầu đá xây dựng cả nước 

trong năm 2020 ước tính đạt 181 triệu m3. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ tại các tỉnh Đông Nam 

Bộ được dự báo sẽ tăng mạnh nhất.

Đô thị hóa và công nghiệp hóa là một trong những động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành 

xây dựng nói chung và ngành đá xây dựng nói riêng. Bên cạnh đó, với dòng vốn đầu tư FDI 

dồi dào cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng 

trên cả nước. Đồng thời, các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như Sân bay Quốc Tế 

Long Thành, các tuyến Metro, ... cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đây sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy đà tăng trưởng dài hạn của các doanh nghiệp ngành 

đá xây dựng

Xi măng
Trong năm 2020, giá xi măng tiếp tục xu hướng đi ngang từ năm 2013 tới nay, ước tính giảm 

1,7% yoy, chủ yếu do sụt giảm tiêu thụ nội địa (11T2020 đạt 58,1 triệu tấn, -3,0% yoy) được 

bù đắp bởi tăng trưởng xuất khẩu (11T2020 đạt 34,9 triệu tấn, +14,1% yoy) - trong đó phần 

lớn sang Trung Quốc cho các công trình hạ tầng trọng điểm kích cầu kinh tế của quốc gia 

này. Trong năm 2021, chúng tôi kỳ vọng tiêu thụ nội địa tăng khoảng 6,5% yoy do hoạt động 

xây dựng trong nước khôi phục, ngược lại xuất khẩu sẽ giảm 5-10% yoy nếu không còn đột 

biến tiêu thụ tại Trung Quốc. Nhu cầu chững lại trong khi nguồn cung tăng từ nhiều nhà máy 

xi măng tại miền Trung và miền Nam đi vào hoạt động sẽ giữ áp lực cạnh tranh ở mức cao, 

dẫn tới giá xi măng dự kiến sẽ không đột biến đáng kể trong năm 2021.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Tổng quan, nền tảng vĩ mô ổn định sẽ là bệ đỡ cho ngành bất động sản. GDP Q3/2020 phục hồi ở mức 2,6% dự 

báo cả năm 2020 sẽ ở mức 2,5-3% và năm 2021 là 6%. Lạm phát được giữ ở mức thấp, CPI được kiểm soát tốt 

về 3,0-3,2% trong 2020. Dự tính năm 2021, CPI sẽ được duy trì ở mức 3,65-2,8%. Trong nhóm các nước bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19, Việt Nam là nước duy nhất giữ vững tốc độ tăng trưởng dương trong và hậu dịch, 

doanh thu bán lẻ phục hồi tốt nhất theo V-shape. Trong công tác phòng dịch, Việt Nam cũng là nước thành công 

trong việc kiểm soát dịch với số tuần cách ly xã hội thấp nhất (3 tuần). 

Trong năm 2020, các vướng mắc về pháp lý sẽ dần được giải quyết nhờ vào các bộ luật mới được sửa đổi và 

có hiệu lực trong Q1/2021 như Luật xây dựng sửa đổi 2020, Luật đầu tư 2020, Luật bất động sản sửa đổi, Nghị 

định 148/2020 về đất đai.

Covid-19 tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh việc mở rộng quỹ đất và M&A doanh ng-

hiệp. Trải qua từng đợt khủng hoảng, có thể nhận thấy xu hướng ngành ngày càng mang tính tập trung hơn khi 

quỹ đất và sự quan tâm của nhà đầu tư sẽ tập trung ở các doanh nghiệp uy tín hơn và sức khỏe tài chính mạnh.

Môi trường lãi suất thấp dự kiến cũng sẽ gián tiếp hỗ trợ tích cực đến ngành bất động sản. Xét trong ngắn hạn, 

dưới ảnh hưởng của Covid-19, nguồn lãi suất thấp khó có thể có ảnh hưởng tích cực tới ngành bất động sản khi 

thu nhập có phần sụt giảm đi kèm với đó là nguồn cung vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên nếu nhìn lại trong quá khứ, 

chúng ta có thể thấy hiệu suất của cổ phiếu ngành bất động sản có phản ứng ngược chiều với lãi suất và có độ 

trễ từ 1-2 năm sau quá trình thắt chặt hay nới lỏng nền kinh tế thông qua công cụ lãi suất. 
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Năm 2020, Công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tổng doanh thu đạt trên 327 tỷ đồng, hoàn 

thành 82% kế hoạch đề ra. Công ty không thực hiện được kế hoạch một phần do các nguyên nhân khách quan, 

đặc biệt là do dịch bệnh Covid-19 đã tác động tới các hoạt động giao thương, xây dựng; sự thay đổi trong các 

chính sách của Nhà nước về xuất nhập khẩu. Tuy vậy, Ban lãnh đạo vẫn đảm bảo việc hoạt động của công ty 

được diễn ra ổn định trong điều kiện dịch bệnh, trong đó, tập trung vào xây dựng, đầu tư các dự án bất động sản, 

khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, ... nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh, góp phần tạo 

ra giá trị cao. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã đạt 12,8 tỷ đồng, hoàn thành 161% kế hoạch. 

3 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ 
SẢN XUẤT KINH DOANH
3.2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 
THEO KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2020 doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần xây dựng 1369 giảm so với năm 

2019 giảm 15,48%, đặc biệt doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh trong năm 2020, cụ thể năm 2020 đạt 

hơn 3 tỷ đồng từ thu nhập này nhưng năm 2019 chỉ đạt hơn 350 triệu đồng, cùng với đó thu nhập khác của năm 

2020 tăng 29,37% so năm 2019. Bên cạnh doanh thu thì tổng chi phí của Công ty cổ phần xây dựng 1369 cũng 

có sự biến đổi của 2020 so 2019 như sau: giá vốn hàng bán giảm 15,92% so năm 2019, đặc biệt chi phí hoạt 

động giảm tới hơn 35% so năm 2019. Bởi vậy, tổng chi phí của năm 2020 thấp hơn nhiều so với năm 2019, lợi 

nhuận sau thuế năm 2020 tăng 160,50% so với cùng kì năm trước. Việc sụt giảm doanh thu chủ yếu do tác động 

của đại dịch Covid-19 đã làm chậm lại tiến độ triển khai của các dự án bất động sản và các hợp đồng xuất nhập 

khẩu, thương mại. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nâng cao chất 

lượng lợi nhuận giúp lợi nhuận tăng hơn 2,6 lần so với năm trước

KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM
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Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 2020/2019 (%) 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 199,26 387,32 327,36 -15,48% 

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 175,21 349,20 293,62 -15,88% 

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 14,23 25,50 16,43 -35,58% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,58 6,44 16,35 153,51% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,21 4,92 12,82 160,98% 

 

Nội dung
Kế hoạch 

năm 2020

Thực hiện 

năm 2020
Tỷ lệ hoàn thành (%)

Tổng doanh thu (VNĐ) 400.000.000.000 327.368.360.966 81,84%

Lợi nhuận trước thuế hợp 
nhất (VNĐ) 9.600.000.000   16.326.966.028 170,07%

Lợi nhuận sau thuế hợp 
nhất (VNĐ) 8.000.000.000 12.841.274.264 160,52%

Cổ tức (%) 5% 3%
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Cuối năm 2020 tổng tài sản của Công ty đã tăng 32,72% so với cuối năm 2019. Do trong năm 

Công ty đã phát hành 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Việc 

phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã giúp cho công ty huy động được 150.000.000.000 đồng. 

Điều này chứng tỏ quy mô Công ty ngày càng được mở rộng để thực hiện mục tiêu trở thành 

doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Dưới tác động của dịch Covid-19, doanh thu thuần năm 2020 cũng bị tụt giảm 15.48% so với 

năm 2019 do doanh thu xuất khẩu của Công ty bị suy giảm đáng kể (năm 2019 doanh thu 

xuất khẩu khoảng 222 tỷ đồng, năm 2020 doanh thu xuất khẩu xấp xỉ 144 tỷ đồng đã bao gồm 

thuế) nhưng lợi nhuận năm 2020 lại có sự tăng trưởng mạnh mẽ, do trong năm 2020 công ty 

đã tiết kiệm được chi phí và doanh thu từ việc kinh doanh bất động sản đã thu về lợi nhuận 

cao (chiếm 60,59% lợi nhuận năm 2020).

4 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và 2020

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2019 Năm 2020 % Tăng trưởng 

Tổng tài sản Tỷ đồng 345,39 458,39 32,72% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 387,32 327,37 -15,48% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 5,98 14,04 134,78% 

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,46 2,3 400,00% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,44 16,33 153,57% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,92 12,84 160,98% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức Lần 0,58 1,02 75,86% 
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KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán ngắn 

hạn trong năm 2020 đạt lần lượt là 2,48 và 1,40, tăng 

lần lượt 52% và 75% so với chỉ số của năm trước. 

Nguyên nhân do trong năm 2020, Công ty cổ phần 

xây dựng 1369 đã tăng vốn thành công. Tiền từ hoạt 

động phát hành, công ty đã chủ động giảm các khoản 

nợ vay, cơ cấu lại nợ vay và bổ sung vốn lưu động 

cho Công ty. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Trong cơ cấu vốn, hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số 

nợ/vốn chủ sở hữu năm 2020 giảm lần lượt 43% và 

62% so với năm 2019, chủ yếu đến từ sự kiện Công 

ty tăng thành công số vốn chủ sở hữu 150 tỷ đồng 

trong năm, trong khi khoản nợ của Công ty ghi nhận 

sự giảm 31,5%, chủ yếu đến từ khoản phải trả các 

bên liên quan và nhà cung cấp và khoản trả trước 

của khách hàng.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động không có sự thay đổi 

nhiều, chứng kiến sự sụt giảm nhẹ so với năm 2019 

do tình hình dịch bệnh trong năm. Vòng quay hàng 

tồn kho giảm 16% so với năm 2019 do sự giảm giá 

vốn hàng bán, trong khi hàng tồn kho vẫn giữ được 

sự ổn định. Doanh thu thuần giảm trong khi tổng tài 

sản tăng là nguyên nhân chính dẫn đến hệ số vòng 

quay tổng tài sản giảm.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi ở mức thấp và tăng 

so với năm liền trước. Hai chỉ số quan trọng phản 

ánh khả năng sinh lời là ROA và ROE tăng lần lượt 

73% và 125% so với năm trước, nguyên nhân do lợi 

nhuận sau thuế tăng nhanh hơn tốc độc tăng của 

khối lượng tài sản và vốn chủ sở hữu.

Các chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 Chênh lệch 
2020-2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,78 1,63 2,48 52% 

Hệ số thanh toán nhanh  lần 0,33 0,80 1,40 75% 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0,54 0,55 0,31 -43% 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 1,16 1,21 0,46 -62% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho  vòng 3,67 2,29 1,92 -16% 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,08 1,12 0,81 -27% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh 
thu thuần % 2,61% 1,27% 3,92% 209% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn 
CSH (ROE) % 6,50% 3,75% 5,46% 73% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng 
TS (ROA) % 2,81% 1,71% 3,20% 125% 

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ 
Doanh thu thuần % 2,89% 1,54% 4,29% 178% 

 
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020
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Tính đến hết ngày 31/12/2020, Công ty cổ phần xây dựng 1369 đã phát hành 30.000.000 cổ phiếu. Trong đó: 

- Số cổ phiếu phổ thông: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu) 

- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu 

- Số cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng 

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

 CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

5 
CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Đợt tăng vốn trong năm

Trong năm 2020, Công ty đã đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 15.000.000 cổ phiếu với mệnh 

giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch chính thức đầu tiên vào ngày 07/12/2020 theo hình thức chào bán cổ 

phần riêng lẻ. Tổng cộng Công ty thu được 150 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên thành 300 

tỷ đồng. Việc huy động vốn này được sử dụng cho 03 mục đích:

Thứ nhất, thực hiện hoạt động M&A với tổng vốn phân bổ 67.000.000.000 đồng.

Thứ hai, hoàn trả nợ gốc cho các Ngân hàng thương mại gồm: 

 + Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông

 + Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh thành phố Hải Dương

 + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương 

Thứ ba, bổ sung vốn lưu động tổng vốn phân bổ 46.300.000.000 đồng.

STT Cổ đông Số lượng 
cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ % trên VLĐ thực góp 

I Cổ đông trong nước 836 29.996.300 99,99% 

1 Tổ chức 5 19.602 0,07% 

2 Cá nhân 831 29.996.300 99,99% 

II Cổ đông nước ngoài 4 3.700 0,01% 

1 Tổ chức 0 0 0% 

2  Cá nhân 4 3.700 0,01% 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0% 

Tổng cộng 840 30.000.000 100% 

 

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL 

Lê Tuấn Nghĩa 030095004529 5.019.750 16,73% 

Lê Minh Tân 141305753 2.000.000 6,66% 

 

STT Nội dung Công ty 1 Công ty 2 Công ty 3 

1 Tên công ty Công ty cổ phần Cơ 
điện Hải Dương 

Công ty TNHH Tư vấn 
và Xây dựng Đông Á 

Công ty cổ phần gốm và 
xây dựng giếng đáy Quảng 

Ninh 

2 Mã số DN 0800008375 0800443995 57004478640 

3 Vốn điều lệ 30.000.000.000 90.000.000.000 23.760.000.000 

4 Lĩnh vực 
Hoạt động 

Nông nghiệp, máy móc 
và thiết bị nông nghiệp 

Xây dựng công trình kỹ 
thuật dân dụng 

Sản xuất vật liệu xây dựng 
từ đất sét 

5 
Phân bổ 
vốn thực 
hiện M&A 

13.000.000.000 44.000.000.000 10.000.000.000 

6 Tỷ lệ sở 
hữu dự kiến 45% 49% 42% 

 
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
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Vốn điều lệ qua các năm

TÌNH HÌNH CỔ PHIẾU TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020 khối lượng giao dịch cổ phiếu hàng ngày trung bình của Công ty cổ phần xây dựng 1369 là 

226.435 cổ phiếu/ngày. Với khối lượng giao dịch nhiều nhất là 1.285.335 cổ phiếu/ngày vào ngày 03/03/2020 và 

ít nhất là 15.100 cổ phiếu/ngày vào ngày 02/03/2020.  Biến động giá tăng khoảng 55,69% với mức giá đóng cửa 

cao nhất là 11.700 đồng (31/12/2020) và thấp nhất 4.046 đồng (20/03/2020). Nhìn chung cổ phiếu của Công ty 

cổ phần xây dựng 1369 năm 2020 có nhiều biến động tích cực về giá, thanh khoản và số lượng các nhà đầu tư 

tăng lên đáng kể, đồng thời ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Năm Vốn điều lệ 

2003 3.500.000.000 VNĐ 

2007 9.500.000.000 VNĐ 

2010 20.000.000.000 VNĐ 

2016 50.000.000.000 VNĐ 

2018 100.000.000.000 VNĐ 

2019 150.000.000.000 VNĐ 

2020 300.000.000.000 VNĐ 

 

ĐVT: Tỷ đồng
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C
BÁO CÁO CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động 

    sản xuất kinh doanh

2. Tình hình tài chính

3. Những cải tiến về cơ cấu 

    tổ chức, chính sách, quản lý

4. Phương hướng phát triển
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Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đặt ra mục tiêu Tổng doanh thu là 400 tỷ đồng và thực hiện đạt 327,37 tỷ, 

tức đạt 83,53% so với kế hoạch đặt ra. Doanh thu chưa thực hiện được theo kế hoạch một phần nguyên nhân 

do tình hình căng thẳng dịch bệnh trong năm vừa qua đã ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Doanh thu các mảng đều có sự sụt giảm, trong đó mảng xây dựng chịu nhiều tác động nhất. Tuy nhiên công ty 

đã có những biện pháp giải quyết phù hợp với hoàn cảnh. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng rất mạnh năm 

2020 cụ thể đạt hơn 3 tỷ đồng trong khi năm 2019 chỉ đạt hơn 350 triệu đồng. Công ty cũng đã tập trung cắt giảm 

các chi phí, đặc biệt là các chi phí cảng vụ, hàng lên tàu, chi phí quản lý, chi phí vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá 

góp phần làm giảm giá thành và tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 do hoạt động 

kinh doanh bất động sản mang lại chiếm tỷ trọng 52% tổng lợi nhuận gộp. Điều này góp phần làm cho các chỉ số 

lợi nhuận trước thuế và sau thuế vẫn vượt kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

1 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2020 TH năm 2020 TH 2020/KH 2020 (%) 

Doanh thu Tỷ đồng 400,00  327,37  82% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 9,60  16,33  170% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 8,00  12,84  161% 
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PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỪNG LĨNH VỰC

Chỉ tiêu Năm 2019 Tỷ 
trọng Năm 2020 Tỷ 

trọng 
Tăng 

trưởng 

Doanh thu bán hàng hóa 222,813,981,840 57.53% 209,496,480,136 63.99% -5.98% 

Doanh thu bán thành phẩm 35,256,841,582 9.10% 24,797,937,797 7.57% -29.66% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 2,682,212,182 0.69% 1,177,894,468 0.36% -56.08% 

Doanh thu kinh doanh bất 
động sản 44,840,077,600 11.58% 32,668,444,917 9.98% -27.14% 

Doanh thu hợp đồng xây 
dựng 81,723,483,481 21.10% 59,227,603,648 18.09% -27.53% 

Tổng doanh thu 387,316,596,685  327,368,360,966  -15.48% 

Giá vốn bán hàng hóa 198,102,377,934 56.73% 194,636,257,192 66.26% -1.75% 

Giá vốn bán thành phẩm 30,350,876,187 8.69% 19,780,403,814 6.73% -34.83% 

Giá vốn cung cấp dịch vụ 2,065,458,775 0.59% 727,859,042 0.25% -64.76% 

Giá vốn kinh doanh bất động 
sản 41,288,149,891 11.82% 24,888,083,505 8.47% -39.72% 

Giá vốn hợp đồng xây dựng 77,388,336,792 22.16% 53,721,574,362 18.29% -30.58% 

Tổng chi phí 349,195,199,579  293,754,177,915  -15.88% 

Lợi nhuận bán hàng hóa 24,711,603,906  14,860,222,944  -39.87% 

Lợi nhuận bán thành phẩm 4,905,965,395  5,017,533,983  2.27% 

Lợi nhuận cung cấp dịch vụ 616,753,407  450,035,426  -27.03% 

Lợi nhuận kinh doanh bất 
động sản 3,551,927,709  7,780,361,412  119.05% 

Lợi nhuận hợp đồng xây 
dựng 4,335,146,689  5,506,029,286  27.01% 

 

2 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Trong năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng 1369 không có sự thay đổi quá nhiều về cơ cấu đóng góp doanh thu 

của các mảng kinh doanh. 

Hoạt động kinh doanh bất động sản
Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 

27,14% so với năm 2019. Tuy nhiên biên lợi nhuận 

lại tăng 119,05%, đạt 7.780.361.412 đồng, do giá vốn 

kinh doanh bất động sản cũng giảm 39,72%. Cụ thể, 

do doanh thu bán đất nền của dự án Khu nhà ở Ninh 

Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh bắc Ninh. Còn dự án 

Khu dân cư Thôn Cả đã được bàn giao lại huyện.

Trong năm 2020 Công ty cũng đã trúng 2 dự án liên 

tiếp tại Đắk Nông. Hai dự án ở vị trí trung tâm thành 

phố, nhiều thuận lợi về cơ sở hạ tầng, tiện ích, cơ 

quan, công sở, …

Tại Hải Dương, Công ty đã liên doanh với Công ty 

Thương mại Hưng Phát HD ký kết dự án Khu trung 

tâm văn hoá thể thao giáo dục và dân cư mới xã Thái 

Học với UBND huyện Bình Giang.

Hoạt động xây dựng
Năm 2020, các dự án xây dựng mang về cho Công 

ty cổ phần xây dựng 1369 hơn 59 tỷ đồng doanh thu. 

Dù doanh thu có giảm so với năm 2019 nhưng đây 

vẫn là một mảng doanh thu chủ lực của công ty. Công 

ty thực hiện 3 dự án lớn trong năm 2020 là Dự án 

thi công hạ tầng khu đô thị và thương mại Cầu Sến, 

Uông Bí, Quảng Ninh (đã hoàn thành), Dự án Trung 

tâm thương mại Huyện Lâm Hà tại Đà Lạt do Trung 

tâm QL&KT CTCC Lâm Hà làm chủ đầu tư (tiến độ 

đạt 95%) và Dự án Từ Sơn Bắc Ninh đã hoàn thành 

được 40%, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021. 

Hoạt động xuất khẩu
Năm 2020 là một năm khó khăn của hoạt động xuất 

khẩu, khi các nước lớn và là bạn hàng chính của công 

ty như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, ... đều ảnh 

hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19. Hơn nữa là việc 

Chính phủ nước ta kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch, 

cách ly rất gắt gao đối với các tàu biển vận chuyển 

đến nhận hàng. Vì vậy, doanh thu từ hoạt động xuất 

nhập khẩu chỉ đạt (122 tỷ). 

Một nguyên nhân khách quan nữa là do ngày 

22/12/2020, Tổng cục Hải quan có công văn hỏa tốc 

số 8019/TCHQ-TNXK về việc phân loại mặt hàng đá, 

thay đổi mã HS mặt hàng đá vôi chủ lực của công ty, 

đãn đến việc đình trệ hoạt động xuất khẩu đá. 

Hoạt động thương mại
Kế thừa và phát sự phát triển của hoạt động thương 

mại năm 2019, năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng 

1369 tiếp tục kinh doanh đa dạng các mặt hàng trên 

nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán dầu Kixx, ô 

tô con các loại, máy móc thiết bị, ... Doanh thu trong 

lĩnh vực này năm 2020 đạt hơn 209 tỷ đồng, chiếm 

gần 64% cơ cấu doanh thu. Đây cũng là sự cố gắng 

nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ công 

nhân viên.

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và 2020
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Tình hình tài chính
Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 của 

Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 150 tỷ đồng tăng 

lên 300 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng 

lẻ cho các nhà đầu tư.

Công ty có sức khỏe tài chính tốt, có sự tăng trưởng 

tốt về quy mô và chất lượng tài sản, nguồn vốn, 

doanh thu. Cùng với việc tăng vốn, Công ty cổ phần 

xây dựng 1369 cũng thực hiện cơ cấu lại các khoản 

nợ, cải thiện các chỉ tiêu tài chính, đảm bảo khả 

năng thanh toán của công ty luôn ở mức an toàn. Có 

những chính sách điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn 

hoạt động. 

Hoạt động M&A
Một điểm nhấn nữa trong chính sách kinh doanh của 

công ty là các hoạt động M&A. Công ty đã thực hiện 

góp vốn, mua cổ phần của các công ty sau: 

- Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Động Á;

- Công ty Cổ phần Gốm Giếng Đáy Quảng Ninh;

- Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương;

- Góp vốn thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần 

Khu công nghiệp 1369. 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Chỉ tiêu Năm 2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng Tăng 
trưởng 

Doanh thu 

Lĩnh vực thương mại 222.813.981.840 57,53% 209.496.480.136 63,99% -5,98% 

Lĩnh vực khác 
 

37.939.053.764 
 

9,8% 25.975.832.265 7,93% -31,53% 

Lĩnh vực bất động 
sản 44,840,077,600 11,58% 32.668.444.917 9,98% -27,14% 

Lĩnh vực xây lắp 81,723,483,481 21,10% 59.227.603.648 18,09% -27,53% 

Tổng doanh thu 387,316,596,685  327.368.360.966  -15,48% 

Giá vốn 

Lĩnh vực thương mại 198.102.377.934 56.73% 194.636.257.192 66,26% -1,75% 

Lĩnh vực khác 32.416.334.962 56.73% 31.078.735.229 6,73% -4,13% 

Kinh doanh bất động 
sản 41.288.149.891 11.82% 24.888.083.505 8,47% -39,72% 

Hợp đồng xây dựng 77.388.336.792 22.16% 53.721.574.362 18,29% -30,58% 

Tổng chi phí 349.195.199.579  293.754.177.915  -15,88% 
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Có thể thấy điểm nhấn trong tình hình tài sản đó là sự tăng trưởng mạnh về tài sản dài hạn, tăng thêm 137,13% 

so với thời điểm cuối năm 2019 (tăng thêm 61.462.739.062 đồng). Sở dĩ có sự thay đổi lớn này xuất phát từ sự 

thay đổi từ các khoản mục trong tài sản dài hạn mà chủ yếu đến từ khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Cụ thể, đầu tư tài chính dài hạn tăng 67 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn cũng tăng 17,16% với năm 2019 (tăng thêm 

51.565.193.769 đồng). Tuy nhiên mức tăng này chủ yếu là do khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh, tăng 

hơn 42 tỷ đồng so với năm 2019.

Hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán ngắn hạn tiếp tục tăng lên so với năm 2019. Nguyên nhân do tài sản 

ngắn hạn có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Lượng tiền mặt nhiều nhằm giúp công ty đảm bảo được khả năng thanh 

toán của mình. 

Chỉ số ROA của Công ty đã tăng từ 1,42% năm 2019 lên 2,8% trong năm 2020. Nguyên nhân là vì Công ty đã 

nâng cao chất lượng lợi nhuận nhờ cơ cấu chi phí hợp lí.

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Về tình hình nợ phải trả trong năm 2020, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều giảm. Nợ ngắn hạn giảm 22,94% so 

với thời điểm đầu năm (184.239.594.618 đồng). Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, khoản Phải trả cho người bán chiếm 

29,87% (42.408.170.018 đồng) và khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 66,89% (94.971.510.538 

đồng). Cả 2 mục chính này giảm khiến cho nợ ngắn hạn giảm so với thời điểm đầu năm.

Về khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Công ty cổ phần xây dựng 1369 thực hiện vay tiền từ nhiều nguồn 

khác nhau như Ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân. 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 
Chênh lệch 

Số tiền % 

A. Tài sản ngắn hạn 300.570.371.731 352.011.307.078 51.440.935.347 17,11% 

I. Tiền và các khoản tương 
đương tiền 13.813.646.236 55.905.779.435 42.092.133.199 304,71% 

II. Đầu tư tài chính ngắn 
hạn 

0 3.000.000.000 3.000.000.000 - 

III. Các khoản phải thu 
ngắn hạn 132.560.364.519 140.158.636.654 7.598.272.135 5,73% 

IV. Hàng tồn kho 152.757.042.835 152.708.202.809 -48.840.026 -0,03% 

V. Tài sản ngắn hạn khác 1.439.318.141 238.688.180 -1.200.629.961 -83,42% 

B. Tài sản dài hạn 44.821.830.782 106.379.942.367 61.558.111.585 137,34% 

I. Các khoản phải thu dài 
hạn 377.900.000 377.900.000 - 0,00% 

II. Tài sản cố định 39.403.770.279 35.692.186.935 -3,711,583,344 -9,42% 

III. Bất động sản đầu tư 3.390.625.001 2.953.125.005 -437,499,996 -12,90% 

IV. Tài sản dở dang dài 
hạn 522.763.636 0 -522,763,636 -100,00% 

V. Đầu tư tài chính dài hạn 0 67.095.372.523 67.095.372.523 - 

 VI. Tài sản dài hạn khác  1.126.771.866 261.357.904 -865.413.962 -76,80% 

Tổng cộng tài sản 345.392.202.513 458.391.249.445 112.999.046.932 32,72% 

 

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm 
Chênh lệch 

Tiền % 

NỢ PHẢI TRẢ 189.196.174.982 143.844.947.650 -45.351.227.332 -23,97 

I. Nợ ngắn hạn 184.239.999.975 142.018.802.639 -42.221.197.336 -22,92 

1. Phải trả người bán ngắn 
hạn 

68.007.295.815 42.408.170.018 -25.599.125.797 -37,64 

2. Người mua trả tiền trước 
ngắn hạn 14.375.478.202 414.172.626 -13.961.305.576 -97,12 

3. Thuế và các khoản phải 
nộp Nhà nước 1.912.451.439 3.806.482.971 1.894.031.532 99,04 

4. Phải trả người lao động - - - - 

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 876.576.847 218.375.577 -658.201.270 -75,09 

6. Phải trả ngắn hạn khác 0 91.000.000 91.000.000 - 

7. Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn 

99.068.197.672 94.971.510.538 -4.096.687.134 -4,14 

8. Doanh thu chưa thực 
hiện ngắn hạn 0 109.090.909 109.090.909 - 

II. Nợ dài hạn 4.956.175.007 1.826.145.011 -3.130.029.996 -63,15 

1. Vay và nợ thuê tài chính 
dài hạn 4.956.175.007 1.826.145.011 -3.130.029.996 -63,15 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và 2020

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và 2020
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3 
NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do những diễn 

biến khó lường của dịch bệnh nhưng cơ bản vẫn diễn ra ổn định, phát triển, có hiệu 

quả cao;Công ty cổ phần xây dựng 1369y vẫn duy trì việc kiểm soát chi phí nguyên 

liệu đầu vào ổn định. Đã triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt để giảm thiểu rủi 

ro dịch bệnh, duy trì được hoạt động đều đặn, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập 

cho người lao động.

- Công tác hạch toán kế toán đúng nguyên tắc, phù hợp với quy chế quản lý tài chính. 

Cập nhật kịp thời các văn bản, chính sách thuế mới.  

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng được tín 

dụng cho vay bằng ngoại tệ, phát huy hiệu quả sử dụng đồng vốn. Quản lý tốt chi phí.  

- Đảm bảo tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác cho người lao động  

- Đảm bảo được công tác thu hồi công nợ.  

- Chiến lược rõ ràng, nhất quán. Công ty đã xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý kịp 

thời, tính khả thi cao, bám sát với các chiến lược kinh doanh cốt lõi. 

- Áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vào từng cung đoạn sản xuất. Thường xuyên 

theo dõi giám sát chặt chẽ chi phí trong toàn Công ty. Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, 

tổ chức sản xuất hợp lý và khoa học.  

- Quản lý tốt giá thành sản xuất, ổn định, đảm bảo về chất lượng, giá cả tốt nhất.  

- Đảm bảo vật tư, phụ tùng thay thế, sửa chữa kịp thời, quản lý tốt công cụ dụng cụ. 

- Quản lý, thống kê, theo dõi hoạt động máy móc thiết bị chặt chẽ, thực hiện kịp thời, 

có chất lượng việc sửa chữa máy móc thiết bị, chỉ đạo bảo dưỡng máy móc đúng quy 

trình và quy định. 

- Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị. Khắc phục mãy 

móc thiết bị khi hỏng hóc. 

- Áp dụng có hiệu quả quy trình quy phạm trong xây dựng. Đảm bảo an toàn trong quá 

trình thi công. 

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường ngắn hạn và dài hạn cho Công ty. 

- Quản lý tốt thị trường đã có, không ngừng khai thác mở rộng thị trường mới. 

- Từng bước xây dựng thương hiệu.

- Công tác tuyển dụng: Phù hợp với nhu cầu sử dụng.  

- Công tác tiền lương: đảm bảo tính toán chính xác lợi ích cho người lao động, động 

viên khen thưởng kịp thời. 

- Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. 

Thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết Hội đồng Cổ đông và nghị quyết Hội đồng 

Quản trị năm 2020.

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH TẠI CÁC CÔNG TRÌNH
CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG

CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - HÀNH CHÍNH CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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4 
PHƯƠNG HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
Để có thể tiếp tục có sự ổn định và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong 

năm 2021, Công ty sẽ thực hiện những biện pháp sau đây:

- Kiên định với định hướng phát triển đã đề ra, nỗ lực hơn về mọi mặt, áp 

dụng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tiếp tục Mở rộng quan hệ đối tác,

- Tiếp tục mở rộng thị trường sang nhiều địa phương và các quốc gia 

khác, 

- Liên tục tìm kiếm thị trường và các lĩnh vực mới, 

- Chuẩn bị nguồn lực nhân sự cũng như tài chính để có thể đối mặt với 

khó khăn cũng như đón đầu cơ hội, 

- Tập trung vào hai mảng là Xây dựng cũng như Bất động sản. Đây là hai 

lĩnh vực được dự báo là gặp nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới và 

toàn thể ban lãnh đạo, công nhân viên của Doanh nghiệp sẽ cần phải nỗ 

lực, quyết tâm hơn nữa để có thể khẳng định vị thế doanh nghiệp trong 

ngành. 

- Tăng cường các biện pháp cải tiến kỹ thuật đối với thi công, thiết kế như: 

vật liệu xây dựng, nghiên cứu các sản phẩm mới, để có thể tiết kiệm thời 

gian thi công, nâng cao chất lượng và hạ giá sản phẩm.

- Khai thác tối đa trang thiết bị, dây chuyền, máy móc hiện hữu.

ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC
- Nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty, tạo điều kiện sinh hoạt 

thuận lợi nhất cho người lao động, tuân thủ các chính sách về lao động 

mà Nhà nước đề ra.

- Đẩy mạnh cải tiến công tác nhân sự, tối ưu hóa cơ cấu nhân sự Công 

ty để có thể tiết kiệm chi phí nhân lực.
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D
BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 

    hoạt động của công ty

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 

    đối với Ban giám đốc

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

4. Giải pháp thực hiện
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2020 là một năm bản lề, đánh dấu bước ngoặt của Công ty cổ phần xây dựng 1369 chuyển mình bước sang 

một giai đoạn phát triển mới 2020-2025. Công ty tiếp tục kiên định với định hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo công tác quản trị rủi ro 

song hành với các tiêu chí phát triển bền vững.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Công ty cổ phần xây dựng 1369 không nằm ngoài những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 và những khó 

khăn chung từ phía thị trường như: sự gián đoạn trong hoạt động giao thương do dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc 

liệt từ thị trường xây dựng; sự khan hiếm đối với những dự án bất động sản được cấp phép mới, sự thay đổi về 

chính sách của nhà nước dẫn đến những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, ... 

Song thực tế cho thấy, giai đoạn khó khăn hiện nay cũng là cơ hội sàng lọc, đánh giá lại sức khỏe và định vị doanh 

nghiệp một cách rõ nét. Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, ngừng trệ thì Công 

ty cổ phần xây dựng 1369, bằng những biện pháp quản trị rủi ro nghiêm ngặt, cùng với chiến lược kinh doanh linh 

hoạt, những bước đi phù hợp và sự nỗ lực hết mình, đã đạt được những thành công vượt trội, hoàn thành xuất 

sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, cụ thể như sau:

1 
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh dấu bước tăng trưởng vượt trội 161% so với kế hoạch đặt ra nhờ đóng 

góp từ hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể doanh thu bán đất nền dự án Khu 

nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm 

đá vôi và thương mại.

Đạt 327 tỷ đồng, bằng 85% so với năm 2019.

Được đẩy mạnh nhằm mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, cụ thể 

 Công ty thực hiện góp vốn, mua cổ phần của các công ty sau:

 - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Động Á; 

 - Công ty Cổ phần Gốm Giếng Đáy Quảng Ninh; 

 - Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương; 

 - Góp vốn thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369.

Đạt 458 tỷ đồng, bằng 133% so với năm 2019.

Đạt 315 tỷ đồng, bằng 201% so với năm 2019. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 78 79

2 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng với Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát vào tình 

hình thị trường thực tế, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Hội đồng quản trị đánh giá 

cao những nỗ lực của Tổng giám đốc và các cấp lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 

đã đề ra của Công ty.

Trong năm qua, Ban lãnh đạo đã trực tiếp triển khai, thực hiện quyết liệt và nghiêm túc nhưng thận trọng, chắc 

chắn các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm 

chỉnh các quy chế, quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý hành chính, quản lý dự án, đầu tư, 

tổ chức nhân sự, ... 

Tuy nhiên, trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu cũng như yêu cầu phát triển ngày càng lớn 

mạnh của doanh nghiệp, Ban Tổng giám đốc vẫn cần phải tiếp tục nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động 

sáng tạo và cải thiện hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp; tiếp 

tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2020, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện 

tốt các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó.

Năm 2021 và những năm tới, Công ty tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững giai giai đoạn 2020-

2025. Nhận thấy, năm 2021 Công ty đã tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ, tạo dựng được những nền tảng vững 

chắc để đảm bảo cho triển vọng tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những yếu tố nội lực tại công 

ty cần được kiện toàn. Đồng thời, môi trường kinh doanh vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro với những diễn biến khó 

lưởng của dịch bênh Covid -19 và những tác động dây chuyền.

Kiên định với định hướng phát triển bền vững, Công ty cần sự nỗ lực lớn hơn về mọi mặt, áp dụng chiến lược kinh 

doanh phù hợp, tuyệt đối tránh việc chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những thay đổi 

nhanh chóng của nền kinh tế. Hội đồng quản trị đưa ra một số định hướng và mục tiêu cho năm 2021 như sau:

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH NĂM 2021

3 
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu ý: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức nêu trên xây dựng dựa trên kịch bản thị trường ít biến động, 

kinh tế thế giới và Việt nam phục hồi về điều kiện bình thường trong 09 tháng cuối năm 2021.

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021 Tăng trưởng 

1 Tổng doanh thu 327.368 350.000 6,91% 

2 Lợi nhuận trước thuế 16.326 45.000 175,63% 

3 Lợi nhuận sau thuế 12.841 36.000 180,35% 

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 3% 3-6% - 
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

- Kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, quy 

hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận có năng lực quản trị tốt;

- Đẩy mạnh công tác giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công 

ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Lĩnh vực bất động sản
Tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hiện thực hoá doanh 

thu, lợi nhuận từ các dự án đã và đang triển khai:

Dự án Khu nhà ở Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh: Tiếp tục đầu tư xây 

dựng nhà thô và tiến hành chuyển nhượng cho khách hàng theo đúng quy định.

Dự án khu nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành: hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy 

nhanh việc bàn giao cơ sở hạ tầng cho huyện Thuận Thành trong năm 2021, mở bán đợt cuối và hoàn 

thành việc chuyển nhượng cho khách hàng.

Dự án đầu tư Khu trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang 

với quy mô 9,9ha, tổng mức đầu tư 183 tỷ đồng, giải phóng đền bù 35 tỷ đồng: phối hợp với chủ đầu tư 

nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ giải phóng đền bù xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án, phấn đấu cuối năm 

2021 mở bán được đợt 1.

Dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với quy mô 56 ha, 

tổng mức đầu tư 677 tỷ đồng, giải phóng đền bù 141 tỷ đồng : tham gia phối hợp cùng với UNBD tỉnh Đắk 

Nông hoàn thành công tác kiểm đếm giải phóng đền bù trong quý 2/2021, xúc tiến khởi công đầu tư xây 

dựng ngay sau khi có mặt bằng.

Dự án Khu đô thị mới số 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với quy mô đầu tư 

72ha, tổng mức đầu tư dự kiến 864 tỷ đồng: tiếp tục hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng giải 

phóng mặt bằng theo tiến độ của tỉnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 

Lâm Đồng và một số địa bàn khác.

Định hướng phát triển mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản khác như: bất động sản khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, ...

Lĩnh vực xây dựng
Công ty đặt ra mục tiêu hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư các công trình đang thi công như: Khu nhà 

ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; đường Võ Thị Sáu, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà; 

Khu đô thị mới trung tâm thương mại huyện Lâm Hà, … Bên cạnh đó công ty cũng tiến hành khởi công xây 

dựng một số các dự án công ty được phê duyệt đầu tư tại Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải dương 

và thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Công ty tiếp tục củng cố uy tín và mở rộng địa bàn. Tạo hình ảnh tốt đẹp đối với cơ quan chức năng, cộng 

đồng kinh doanh.

Lĩnh vực xuất khẩu 
Bước vào năm 2021, tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp và 

khó lường; xu hướng bảo hộ mậu dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn tiếp tục diễn ra gay 

gắt. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 chưa thể sớm kết thúc, tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất 

là đối với đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải hàng không, ...

Công ty nhận định năm 2021 sẽ là năm thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu do thủ tục xuất khẩu khoáng 

sản nhà nước sẽ có nhiều chính sách hạn chế xuất khẩu. Vì vậy, bên cạnh việc xuất khẩu sản phẩm đá 

vôi công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu thị trường xuất khẩu thêm các mặt hàng khác để đa dạng hoá danh mục 

sản phẩm cũng như đẩy mạnh doanh số nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. 

Công ty vẫn duy trì quan hệ thương mại, hợp tác lâu dài và là nhà cung cấp đáng tin cậy với các đối tác 

chính như Công ty Paciic của Singgapore, Công ty Longkou của Trung Quốc, Công ty SCG của Thái Lan, 

Tata của Ấn Độ, Cemcoa của Hồng Kông, ... Ngoài ra, công ty còn thực hiện thêm hoạt động nhập khẩu 

và thương mại đối với các đối tác trong nước như Công ty cổ phần Sứ Hải Dương.

Kinh doanh thương mại, dịch vụ khác
Phát triển ngành hàng: tái cấu trúc, hợp nhất, sáp nhập và tích luỹ xây dựng cho Công ty trở lên lớn mạnh 

dựa trên mô hình Holdings trở thành một công ty nắm giữ và phát triển các thương hiệu ngành hàng có uy 

tín trên thị trường đối với một số mặt hàng như: ô tô, vật liệu xây dựng, …

Công tác tăng cường công tác quản trị tài chính doanh nghiệp
- Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, minh bạch, đảm bảo 

tính an toàn tài chính cao. Trong đó, tập trung công tác quản trị dòng tiền, lên kế hoạch cân đối và cấu trúc 

nguồn vốn, đồng thời triển khai chính sách bán hàng phù hợp để tích luỹ tài chính, quay vòng vốn nhanh 

để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu phát triển. Bên cạnh đó tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán dự án 

để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo đúng giá trị thực của thị trường, của dự toán 

định mức đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt giá thành để nâng cao tính 

cạnh tranh cho giá thành sản phẩm và tích luỹ bền vững cho doanh nghiệp.

- Tuỳ theo thực tế tình hình thực hiện các dự án đầu tư, doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện các giải pháp 

huy động nguồn vốn phù hợp và kịp thời đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh.

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản, các hoạt động 

kinh doanh cốt lõi thông qua việc rà soát, đánh giá thường xuyên việc thực thi các hoạt động sản xuất kinh 

doanh.

- Giám sát và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kịp thời 

điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển các mảng đầu tư, các cơ hội kinh doanh giai đoạn 2020-

2025.

- Đảm bảo việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và tiếp tục triển 

khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy trình, kiện toàn hệ thống dựa trên nguyên tắc minh bạch và 

khả thi. 
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Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy 

định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản 

lý nội bộ công ty.

Với định hướng phát triển quy mô Công ty, trong năm 2020 

Hội đồng quản trị tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược thu hút 

vốn từ các nhà đầu tư để có thêm năng lực cạnh tranh trong 

lĩnh vực xây dựng và bất động sản, dần trở thành chủ đầu 

tư lớn, mục tiêu thực hiện các dự án lớn. Đồng thời Hội 

đồng quản trị xây dựng các biện pháp cụ thể để tăng cường 

công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm tăng vòng quay 

vốn, giảm lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Tăng cường công tác đào tạo để bổ sung nguồn 

nhân sự trong công tác quản trị. Chú trọng phát triển 

nguồn nhân lực cấp cao, tạo điều kiện phát triển trình 

độ quản lý.

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh chính xác, hợp lý. Đảm 

bảo chất lượng hàng hóa, sản phẩm luôn sẵn sàng, đáp 

ứng được kịp thời nhu cầu của khách hàng cũng như thị 

trường.

4 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
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E
QUẢN TRỊ 
CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát

3. Kết quả giám sát đối với thành viên

    Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám

   đốc và các cán bộ quản lý

4. Giao dịch và thù lao của Hội đồng quản 

    trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc

5. Công tác thực hiện các quyết định của 

    Đại hội đồng cổ đông
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 1369 gồm 5 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự 

thay đổi nào về nhân sự Hội đồng quản trị, cụ thể:

1 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Hội đồng quản trị Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

1 Ông: Lê Minh Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị 15/08/2003 

2 Ông: Vương Anh Tuấn Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 26/04/2019 

3 Ông: Lê Anh Luân Ủy viên Hội đồng quản trị 15/08/2003 

4 Bà: Đào Thị Đầm Ủy viên Hội đồng quản trị 16/06/2016 

5 Ông: Lê Tuấn Nghĩa Ủy viên Hội đồng quản trị 26/04/2019 

 

STT Thành viên  
Hội đồng quản trị Chức vụ Số buổi họp 

tham dự Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Ông Lê Minh Tân Chủ tịch  
Hội đồng quản trị 

13/13 100% - 

2 Ông Vương Anh Tuấn 
Phó chủ tịch  
Hội đồng quản trị 13/13 100% - 

3 Ông Lê Anh Luân Thành viên  
Hội đồng quản trị 13/13 100% - 

4 Bà Đào Thị Đầm Thành viên  
Hội đồng quản trị 

13/13 100% - 

5 Ông Lê Tuấn Nghĩa Thành viên Hội đồng 
quản trị/Tổng giám đốc 13/13 100% - 

 

Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành 

chức năng và nhiệm vụ được giao với tinh thần trách 

nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, 

giám sát mọi mặt hoạt động của công ty theo đúng 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, phù hợp 

với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và 

sự phát triển chung của công ty.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 phiên 

họp với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành các Nghị 

quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối 

với hoạt động và định hướng phát triển của Công 

ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã triệu tập 

các phiên họp thường kỳ hàng Quý nhằm rà soát, 

đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường & thực 

tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm 

gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao quyền lợi cho 

người lao động. Biên bản các cuộc họp được lập đầy 

đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị 

tham dự cuộc họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ 

đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, 

nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được 

sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

vào thực tế kinh doanh của Công ty. Cụ thể bao gồm 

các nội dung chính sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Các quyết định về thay đổi cơ cấu nhân sự Ban điều 

hành Công ty, người phụ trách quản trị công ty;

- Chi trả cổ tức năm 2019;

- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 về 

việc thông qua phương án phát hành chi tiết phát 

hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn 

thu được từ đợt phát hành;

- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 

- Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh và đăng ký 

lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội;

- Thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp 1369.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện một 

cách cẩn trọng, nghiệm túc các công tác quản trị do-

anh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ cổ đông, 

chiến lược về nhân sự, ... theo đúng phạm vi, quyền 

hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định 

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức phân công nhiệm 

vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách 

từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường tính 

chuyên trách của mỗi thành viên trong công tác giám 

sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức, triển khai 

thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản 

chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Công ty cổ phần xây dựng 1369 không có Thành viên 

Hội đồng quản trị độc lập.
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CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số Nghị định/ 

Nghị quyết
Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 20/02/2020 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020.

2 02/2020/QĐHĐQT-C69 31/03/2020 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Văn Tùng.

3 03/2020/QĐHĐQT-C69 31/03/2020 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc của Bà Phạm Thị Thế.

4 04/2020/QĐHĐQT-C69 31/03/2020 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức 
vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Tiến Quỳnh.

5 05/NQ-HĐQT 18/04/2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng chi tiết 
vốn thu được từ đợt chào bán.

6 07/NQ-HĐQT 01/06/2020 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2020.

7 08/NQ-HĐQT 21/07/2020 Nghị quyết về việc thông qua Phương án phát hành chi 
tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng 
vốn thu được từ đợt phát hành

8 09/QĐ-HĐQT 30/07/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 
công ty

9 10/NQ-HĐQT 25/08/2020 Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng 
lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 
phát hành

10 11/NQ-HĐQT 03/09/2020 Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền 
năm 2019

11 12/NQ-HĐQT 05/09/2020 Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng 
lẻ cổ phiếu & Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 
phát hành

12 13/C69/NQ -HĐQT 14/10/2020 Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu 
riêng lẻ; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; thay đổi Đăng 
ký kinh doanh; đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu 
ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở 
giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

13 14/C69/NQ -HĐQT 23/12/2020 Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty con
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STT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Bà Vũ Thị Hồng Vân 
Trưởng Ban 
kiểm soát 2/2 100% - 

2 Bà Cao Hà Linh Thành viên 
Ban kiểm soát 2/2 100% - 

3 Bà Phạm Thị Doan Thành viên 
Ban kiểm soát 2/2 100% - 

 
- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp thống nhất các nội dung, kế hoạch thực hiện kiểm soát trong năm, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban;

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và 

cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong 

hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ, quy định 

nội bộ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước của Hội đồng 

quản trị và Ban điều hành;

- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn 

mực, chế độ kế toán và các chính sách quy định của pháp luật Nhà nước;

- Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động 

của công ty.

2 
BAN KIỂM SOÁT

3 
KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN 
GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ, đột xuất, ban hành các Nghị quyết, Quyết 

định một cách kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông; thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty.

Đồng hành cùng với Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị 

quyết Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, 

linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; đưa ra các giải pháp nhằm quản 

lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, cập nhật thường xuyên và kịp thời kiến thức nhằm xây dựng 

giá trị cốt lõi văn hoá doanh nghiệp.

Ban Tổng giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, điều hành quản lý và phát huy về nguồn vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
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STT Chức danh SL 
Mức thù lao tối đa 

(đồng/người/năm) 
Số tháng làm việc/năm 

I Hội đồng quản trị 5   

1 Chủ tịch HĐQT 1 15.000.000 12 

2 Ủy viên HĐQT 4 12.000.000 12 

II Ban kiểm soát 3   

1 Trưởng Ban 1 10.000.000 12 

2 Thành viên BKS 2 9.000.000 12 

III Tổng cộng 8 91.000.000  

 

4 
GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN 
GIÁM ĐỐC

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ: Không có.

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 
điều hành: Không có.
 
Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 
đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: 
Không có.

5 
CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC 
QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên: Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai, thực hiện 

nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tiêu biểu 

là:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3%/cổ phiếu

- Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 và vượt mức kế hoạch đặt ra

Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 01/08/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị 

quyết số 01/NQ-ĐHCĐBT.2020 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết riêng lẻ cổ phiếu và 

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu

- Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Ngày 05/10/2020, Công ty đã hoàn thành việc phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ đến các nhà 

đầu tư đủ điều kiện với tổng thu ròng từ đợt chào bán là: 149.850.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi 

chín tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng) và đã triển khai thực hiện đúng phương án sử dụng đã được 

thông qua. Đồng thời, được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện 

việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ 

công ty; Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh và điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty phù 

hợp với quy định của pháp luật.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty 

cổ phần xây dựng 1369 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
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Mục tiêu chung
Trong năm 2020, các phòng ban trong Công ty cổ phần xây dựng 1369 dưới sự giám 

sát của Ban kiểm soát đã hoạt động đúng chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như 

điều lệ, kỉ luật của Công ty.

Với các doanh nghiệp, ngoài cân nhắc tối đa hóa lợi nhuận, việc tìm ra một lối đi mới 

nhằm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong đó những 

cam kết bảo vệ môi trường hiệu quả đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp gia 

tăng giá trị của mình, có được lòng tin của công chúng cũng như sự đồng thuận từ phía 

người dân và chính quyền các cấp. Trường hợp vi phạm của nhiều doanh nghiệp trong 

khoảng thời gian gần đây ở công tác xử lý chất thải trong quá trình sản xuất là bài học 

đắt giá về việc coi trọng lợi nhuận bất chấp hủy hoại môi trường, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân cư trú gần khu công nghiệp. Hàng loạt 

các hệ lụy đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu doanh nghiệp có ý thức sớm hơn trong việc 

đề cao trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phương ngay khi bắt tay vào việc 

xây dựng tổ hợp sản xuất. Ý thức được điều đó, Công ty cổ phần xây dựng 1369 luôn 

đề cao trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương trong tiến trình 

phát triển của mình.

Phát triển nhân sự
Công ty cổ phần xây dựng 1369 xác định con người đóng vai trò cốt lõi, quyết định 

đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong chiến lược quản trị nguồn nhân 

lực C69 tập trung vào việc xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ 

chuyên môn cao; xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp để thu hút 

nhân tài.

C69 luôn chăm 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 cán bộ nhân viên 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.

Phát triển cộng đồng
Công ty cổ phần xây dựng 1369 luôn chú trọng các công tác xã hội trong chiến lược, 

xem đó là trách nhiệm của mình đối với cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển 

lâu dài, bền vững của xã hội. Chúng tôi 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.

Bảo vệ môi trường
Tại Công ty cổ phần xây dựng 1369, bên cạnh việc duy trì sản xuất kinh doanh hiệu 

quả, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm trên nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường. 

- Triển khai, áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu trong việc thi công và khai thác, 

nhằm sử dụng nguyên liệu đầu vào một cách hiệu quả nhất, hạn chế tối đa chất thải, 

khói bụi kèm theo tiến trình thi công.

- Thực hiện công tác tuyên truyền công nhân công trường sử dụng vật tư, nhiên liệu, 

điện, nước một cách hiệu quả, tránh lãng 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 Công ty. 

- Thực hiện che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới 

đường giao thông trong mùa khô. 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. 

- Thực hiện lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn cao như 

máy phát điện, máy nén khí... 

- Khuyến khích tái sử dụng văn phòng phẩm, tiết kiệm giấy in, tái sử dụng giấy một 

mặt, ... 

- Hạn chế in ấn các tài liệu nếu không thực sự cần thiết, tăng cường trao đổi công việc 

qua thư điện tử, các thiết bị công nghệ, ... 

- Tắt các thiết bị điện, điều hòa khi không còn tiếp tục sử dụng.

Có thể nói công tác bảo vệ môi trường đã được Công ty thực hiện tốt nên trong năm 

2020 không để xảy ra bất kỳ sự cố nào về môi trường và không có ghi nhận vi phạm 

pháp luật trong các đợt thanh kiểm tra của cơ quan chức năng các cấp.

Phát triển kinh tế địa phương
Trong các năm qua, Công ty cổ phần xây dựng 1369 luôn duy trì và tăng cường mối 

quan hệ giữa Công ty với các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, tổ 

chức xã hội và đoàn thể trong cả nước. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 

của mình, Công ty cũng đã luôn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế của mình 

đối với Nhà nước. 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.
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