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A1. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT 
2. Một số chỉ tiêu chính
3. Điểm nhấn và sự kiện tiêu biểu 
4. Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi 

“ Năm 2022 sẽ là mốc thời gian quan trọng, là năm tăng 
tốc và tăng lực để phát triển mạnh hơn nữa các lĩnh vực 
kinh doanh cốt lõi của Công ty, tạo đà và điểm nhấn 
cho dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển của C69 ” 

TỔNG TÀI SẢN
(TỶ VND)

898,77

DOANH THU THUẦN
(TỶ VND)

338,07

VỐN CHỦ SỞ HỮU
(TỶ VND)

706,94

VỐN ĐIỀU LỆ 
(TỶ VND)

600

CỦNG CỐ 
NĂNG LỰC
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THÔNG ĐIỆP CỦA 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

C69 đã và đang bước sang một chu kỳ kinh doanh mới, chúng tôi đã sẵn sàng với một nền tảng vững chắc, sẵn 

sàng bước sang một trang mới với những bước phát triển  bền vững để chào đón sự thịnh vượng tương lai.

Nhìn lại, C69 bắt đầu đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho giai đoạn phát triển này từ những năm 2017, 

khi chúng tôi đã vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại. Năm 2020, 2021 công ty đã liên tục bứt phá, thiết lập 

các mốc son mới về mọi mặt, điển hình là doanh thu, lợi nhuận liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, năng lực phát 

triển thị trường và sức mạnh tài chính được cải thiện rõ rệt.

Trước bức tranh đầy cơ hội và thách thức đó, C69 xác định rõ và không có tâm lý “ngủ quên trong chiến thắng”. 

Ngược lại, chúng tôi luôn tự đặt cho chính mình những mục tiêu mới, xây dựng những kế hoạch lớn hơn với tầm 

nhìn xa hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trang phát triển phía trước.

Vì vậy, ngay tại những thời điểm nền  kinh tế-xã hội bị tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh Coivd-19. C69 vẫn 

Kính gửi các quý cổ đông, đối tác
Công ty cổ phần xây dựng 1369 (C69) xin trân trọng gửi lời cám ơn đến tất cả các quý cổ đông, nhà đầu 
tư, khách hàng, đối tác, các tổ chức tài chính và các cá nhân đã đồng hành cùng C69 trên chặng đường 
phát triển 19 năm qua.

nỗ lực hết mình hoàn thành tiến độ các dự án, xúc tiến việc triển khai các dự án mới và tìm kiếm các cơ hội kinh 

doanh mới. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi điều kiện, mọi nguồn lực cho những giai đoạn tăng tốc tiếp theo.

Với định hướng phấn đấu xây dựng C69 thành tập đoàn đa ngành lớn, có hệ sinh thái hoàn chỉnh. Bên cạnh các 

lĩnh vực truyền thống như xây lắp, khai thác xuất khẩu khoáng sản thì định hướng trong một vài năm gần đây sẽ 

là lĩnh vực bất động sản (BĐS) dân cư, nhưng hoạt động của công ty sẽ vững chắc hơn nhiều với cấu trúc nguồn 

vốn đóng góp bởi dòng tiền lớn, đều đặn ổn, định từ BĐS công nghiệp và một số ngành nghề mới sẽ đươc triển 

khai trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó năm 2021 là năm chúng tôi chú trọng đầu tư kiện toàn nội lực, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho 

việc hiện thực hóa những định hướng, chiến lược đã được định hình. Cụ thế, C69 tập trung hoàn thiện nền tảng 

quản trị, bộ máy vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn bị về tài chính… Quan trọng hơn nữa, chúng tôi xác 

định rằng yếu tố mang tính chất then chốt luôn là con người. Phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp là 

nhiệm vụ trọng tâm, chúng  tôi đã và đang dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho nhiệm vụ này.

C69 khép lại một năm 2021 bằng cột mốc đạt giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 

2021. Đây cũng là sự mở đầu lạc quan cho năm 2022 tới đây.

1

Năm 2022 sẽ là mốc thời gian quan trọng, là năm tăng tốc và tăng lực để phát triển mạnh hơn nữa các lĩnh vực 

kinh doanh cốt lõi của Công ty, tạo đà và điểm nhấn cho dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển của C69 

(tháng 8/2023), C69 đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng tăng 190% so với 

năm 2021. 

Đây là kế hoạch có nhiều thách thức và chặng đường phía trước vẫn còn nhiều những khó khăn. Tuy nhiên, với 

tinh thần quyết tâm cao cùng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, đối tác và sự đồng lòng của toàn bô cán bộ nhân 

viên, tinh thần, trách nhiệm, linh hoạt đầy sáng tạo của đội ngũ Ban lãnh đạo, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ 

hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra, để tạo lên một thương hiệu C69 uy tín, vững mạnh trên thị trường đồng thời 

mang lại những giá trị thiết thực cho các Quý cổ đông/đối tác và khách hàng.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Thay mặt Hội đồng quản trị,

 Chủ tịch

    LÊ MINH TÂN
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Một số chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2020 2021

Doanh thu thuần Tỷ đồng 387,32 327,37 338,07

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 38,12 33,61 39,16

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 25,50 16,43 11,34

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 5,98 14,04 21,86

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính Tỷ đồng (6,64) (3,25) (6,68)

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

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,44 16,33 21,36

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,92 12,84 16,62

Tổng tài sản Tỷ đồng 345,39 458,39 898,77

Vốn điều lệ Tỷ đồng 150 300 600

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 156,20 314,55 706,94

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

ROA % 1.42% 2,80% 2,4%

ROE % 3.15% 4.08% 3,15%

EPS Đồng 691 445 426

Điểm nhấn và sự kiện nổi bật

Khởi động cho năm 2021, công ty được chấp thuận chủ đầu tư của 03 dự án: 
- 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 có quy mô 9.9 ha với mức 
đầu tư trên 183 tỷ đồng. 
 - 02 Dự án tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là Dự án khu dân cư số 3, 
phường Gia Nghĩa, diện tích 56.33 ha và Dự án khu đô thị mới Tổ 4, phường 
Nghĩa Đức 71.99 ha với tổng diện tích thực hiện dự án 128 ha và tổng mức đầu 
tư hơn 1500 tỷ đồng. 

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

- Top 2 các Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Được chấp thuận chủ trương tài trợ khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 
1/500
- Dự án xây dựng khu đô thị mới thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng, quy mô dự kiến khoảng 58 ha bao gồm diện tích xây dựng Khu đô thị 
mới Phú Hội (dự kiến 42 ha) và Khu đô thị phục vụ tái định cư (dự kiến 16ha).
- Dự án xây dựng khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các tiện 
ích cho khu đô thị kiểu mẫu thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với quy mô 
dự kiến khoảng 43.5 ha, liên danh với Công ty TNHH Đầu tư và thương mại 
Nam Phương.

Phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu.
- Thành lập chi nhánh Sơn La
- Được phê duyệt chủ trương tài trợ khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 
1/500: Dự án Khu Đô thị mới thị trấn Bắc Yên, nằm ở trung tâm thị trấn Bắc Yên, 
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, với tổng diện tích dự kiến trên 40 ha. 

Được chấp thuận chủ trương tài trợ khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 
1/500
- Dự án khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Quy 
hoạch chi tiết 1/500 Quảng trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, 
huyện Mường La, tỉnh Sơn La với diện tích 65 ha. 

Bàn giao hạ tầng dự án: 
- Khu dân cư Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. 
Dự án đã được thiết kế và thi công theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước, 
công trình đã được các cơ quan nhà nước nghiệm thu nhận bàn giao và đưa 
vào sử dụng.

Ký hợp đồng thi công gói thầu xây lắp đầu tiên lại Tỉnh Sơn la:
- Ngày 27/12/2021 C69 đã ký kết hợp đồng thi công gói thầu công trình: Đường 
liên xã Mường Lựm – Yên Châu qua suối đi Tân Lập – Mộc Châu (giai đoạn 1) 
với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Yên Châu.

THÁNG 1

THÁNG 4

THÁNG 8

THÁNG 12

THÁNG 11

THÁNG 10

THÁNG 9
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Triết lý hoạt động

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 trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, thương mại và xuất khẩu. 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, 1369 có hệ thống tổ chức tốt, nguồn lực tài chính đáp 
ứng được các tiêu chuẩn về trách nhiệm, chất lượng, yêu cầu 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.

Vị thế

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI

Trở thành một tập 
đoàn kinh tế tiêu biểu 
của Việt Nam Thế kỷ 
21 trong lĩnh vực 
xây dựng – bất động 
sản – xuất khẩu.

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

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 thứ 88 trong 
Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 
nhất Việt Nam năm 2021 FAST 500 (do VietnamReport phối 
hợp cùng báo Vietnamnet công bố).

    TOP 02

TOP 500



A2. 
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1 Thông tin chung 
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3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
4 Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
5 Cơ cấu cổ đông
6 Phân tích SWOT 
7 Định hướng phát triển 
8 Các rủi ro



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202116 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 17

Thông tin chung
Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Giấy chứng nhận đăng kí doanh 

nghiệp số

GPTL/ĐKKD: 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương 

cấp ngày 15/08/2003, thay đổi lần thứ 18, ngày 27/09/2021

Vốn điều lệ 600.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 600.000.000.000 đồng

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

tỉnh Hải Dương

VP giao dịch Lô 90.4 đường Phù Đổng, phường Tân Bình, TP. Hải Dương

Số điện thoại 02203 891 898

Email cpxd1369@1369.vn

Website http://www.cpxd1369.com.vn

Logo C69
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2003 2007 2010 2016 2018 2019 2020 2021

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiền 
thân là Hợp tác xã Tân Sơn, chính thức 
chuyển thành CTCP với vốn điều lệ ban 

đầu là 3.500.000.000 VNĐ.

Tăng vốn điều lệ lên 9.500.000.000 VNĐ. Ủy ban chứng khoán nhà nước ký công 
văn chính thức chấp nhận Công ty Cổ 
phần Xây dựng 1369 là Công ty đại chúng.

Tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 VNĐ Tăng vốn điều lệ lên 100.000.000.000 VNĐ.

Tăng vốn điều lệ lên 150.000.000.000 VNĐ Tăng vốn điều lệ lên 600.000.000.000 VNĐ

Tăng vốn điều lệ lên 300.000.000.000 VNĐ.

Quá trình hình thành và phát triển
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Địa bàn kinh doanh

Chi nhánh miền Trung tại Huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, Hải Dương, Hải 
Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Lâm Đồng, Đăk Nông

Sơn La

Ngành nghề sản xuất kinh doanh

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH XÂY DỰNG

NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

NGÀNH THƯƠNG MẠI

Công ty đã được phê duyệt chủ đầu tư và đang 
triển khai hàng loạt các dự án có quy mô lớn 
như: Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục 
và dân cư mới ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, 
tỉnh Hải Dương; 02 dự án tại Thành phố Gia Nghĩa, 
Đắknông,...

Công ty đã triển khai, bàn giao, đi vào sử dụng 
hàng loạt dự án: Dự án Khu nhà ở Thôn Cả - Thị 
Trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh; khu nhà ở 
phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty tiếp tục đẩy mạnh năng suất khai thác và 
mở rộng thị trường xuất khẩu sang các đối tác lớn 
tiềm năng

Công ty tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với yêu 
cầu thị trường như: sắt, thép, clinker…
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Mô hình quản trị
Mô hình quản trị của C69 bao gồm các tầng quản trị, có sự phân tầng hợp lý giữa các cấp trực 
thuộc đồng thời, tạo sự gắn kết giữa các tầng hoạt động, các đơn vị thành viên và các phòng 
ban chức năng. Mô hình quản trị này được C69 xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, hợp lý, giữ 
vững các giá trị cốt lõi, đảm bảo triển khai chiến lược và thực hiện hóa các mục tiêu kinh doanh 
tại từng thời điểm.

Trong quá trình vận hành C69 cũng thường xuyên rà soát đánh giá tính hiệu quả của việc vận 
hành mô hình quản trị và đưa ra những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh 
của công ty. Điều này đảm bảo cho công ty tối ưu hóa được nội lực, tạo nền tảng vững chắc 
giúp công ty phát triển trong dài hạn cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, nhà đầu tư và 
các bên lên quan.

Cơ cấu tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
KỸ THUẬT

PHÒNG 
KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ 
HOẠCH VẬT TƯ

PHÒNG KINH 
DOANH - 

PHÁT TRIỂN 
DỰ ÁN

PHÒNG TỔ 
CHỨC 

HÀNH CHÍNH

PHÒNG 
QUAN HỆ 

NHÀ ĐẦU TƯ

PHÒNG 
PHÁP LÝ
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Ban Điều hành của Công ty hiện nay gồm có 01 Tổng giám đốc kiêm TV 
HĐQT và 03 Phó Tổng giám đốc, Kế Toán trưởng. Ban Điều hành hiện nay 
là những người có nhiều kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực
bất động sản, vận hành, kinh doanh và tài chính. Giúp việc cho Ban 
Điều hành là các phòng ban chức năng như: phòng kinh doanh, phòng 
tài chính - kế toán; phòng kỹ thuật; phòng kế hoạch, phòng hành chính

Giới thiệu thành viên cơ cấu HĐQT, BKS, BĐH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của công ty 
gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. 
ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ công ty quy định 
như thông qua định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh, các Báo cáo 
tài chính hàng năm của công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. 

BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt 
động của cả Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông để các hoạt 
động của công ty được minh bạch vì lợi ích của các cổ đông và công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng Quản trị (HĐQT) là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân 
danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công 
ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT
do Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị nội bộ và Nghị quyết 
ĐHĐCĐ quy định. HĐQT của công ty bao gồm: 05 thành viên, mỗi nhiệm 
kỳ của từng Thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. 

BAN ĐIỀU HÀNH 

Tình hình cổ phiếu C69 năm 2021



Với hệ thống làm việc chuyên nghiệp và đội ngũ giàu kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Xây dựng 
1369 cam kết luôn là cầu nối hỗ trợ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

02 CHI NHÁNH 02 CÔNG TY CON

02 CÔNG TY LIÊN KẾT

- Chi nhánh Quảng Bình
- Chi nhánh Sơn La

- Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng 
Giếng Đáy Quảng Ninh
- Công ty Cổ phần Cơ điện Nông 
nghiệp Hải Dương

- Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Đông Á
- Công ty Cổ phần KCN 1369

I. Thông tin về công ty con 

STT Tên công ty 
Lĩnh vực 
kinh 
doanh

Địa chỉ Vốn 
điều lệ

Tỷ lệ 
sở 
hữu 

Dự án/ ngành nghề 
kinh doan chính

1

Công ty 
TNHH Tư 
vấn xây và 
dựng Đông 
Á

Bất động 
sản, xây 
dựng, tư 
vấn

Số 50 Hoàng 
Ngân, Phường 
Ninh Xá, TP Bắc 
Ninh

200 
tỷ đồng 78%

- Dự án khu nhà ở thôn 
Do Nha, xã Phương 
Liễu, Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh.
- Khu dân cư số 04, 
phường Nghĩa Đức, thị 
xã Gia Nghĩa, 
Daknong (liên danh với 
C69)
- Cụm CN Nghĩa An 3.

2
Công ty Cổ 
phần KCN 
1369

Bất động 
sản công 
nghiệp, tư 
vấn

Lô 90.4 đường 
Phù Đổng, 
Phường Tân Bình, 
TP Hải Dương

135 
tỷ đồng 70% Bất động sản công 

nghiệp
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Qúa trình tăng vốn điều lệ tăng vốn
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2003 2007 2010 2016 2018 2019 2020 2021

Vốn điều lệ qua các năm

Các công ty con, công ty liên kết

Ngày tháng Sự kiện tiêu biểu
15/08/2003 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiền thân là Hợp tác xã Tây 

Sơn, chính thức chuyển thành CTCP với vốn điều lệ ban đầu là 
3.500.000.000 VNĐ

2007 Tăng vốn điều lệ lên 9.500.000.000 VNĐ

2010 Tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 VNĐ

2016 Tăng vốn điều lệ lên 50.000.000.000 VNĐ

2018 Tăng vốn điều lệ lên 100.000.000.000 VNĐ

2019 Tăng vốn điều lệ lên 150.000.000.000 VNĐ

2020 Tăng vốn điều lệ lên 300.000.000.000 VNĐ

2021 Tăng vốn điều lệ lên 600.000.000.000 VNĐ
Danh sách công ty con
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Giao dịch với các công ty liên kết

Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng 
Ninh Năm nay Năm trước

   Doanh thu cung cấp dịch vụ 685.041.540 240.329.000

   Doanh thu xây dựng 3.597.001.120 6.937.734.008

   Mua vật tư, hàng hóa từ Công ty liên kết 815.598.298 2.542.997.450

Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương Năm nay Năm trước

   Doanh thu bán hàng hóa 10.561.903.600 -

   Chi phí thuê kho 120.000.000 -

Danh sách công ty liên kết

Danh sách chi nhánh

II. Các công ty liên kết 

STT Tên công ty 
Lĩnh vực 
kinh 
doanh

Địa chỉ Vốn 
điều lệ

Tỷ lệ 
sở 
hữu 

Dự án/ ngành nghề 
kinh doan chính

1

Công ty Cổ 
phần Gốm 
Xây dựng 
Giếng Đáy 
Quảng Ninh

Sản xuất 
gạch ngói

Phường Giếng 
Đáy, TP Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh

23,76 
tỷ đồng 42,1% Sản xuất gạch ngói

2

Công ty Cổ 
phần Cơ 
điện Nông 
nghiệp Hải 
Dương

Kinh 
doanh 
máy móc, 
thiết bị , 
văn phòng

Số 95 Nguyễn 
Lương Bằng, TP 
Hải Dương

30
tỷ đồng 43,3% Dự án tòa nhà Cơ điện 

15 tầng

III. Các chi nhánh

1 Chi nhánh Quảng Bình 

2 Chi nhánh Sơn La 
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Cơ cấu cổ đông

STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ

I Cổ đông lớn 6 23.515.800 39,19%
1    Cổ đông cá nhân 5 20.515.800 34,19%
2    Cổ đông tổ chức 1 3.000.000 5,00%
II Cổ đông trong nước 3634 59.920.200 99,87%
1    Cổ đông cá nhân 3629 56.911.373 94,85%
2    Cổ đông tổ chức 5 3.008.827 5,01%
III Cổ đông nước ngoài 5 79.800 0,13%
1    Cổ đông cá nhân 5 79.800 0,13%
2    Cổ đông tổ chức - - 0,00%

Danh sách cổ đông lớn

STT Tên tổ chức / cá nhân Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)

1 Lê Tuấn Nghĩa 5.019.750 8,37%

2 Lưu Bảo Trung 3.229.200 5,38%

3 Nguyễn Bá Dũng 5.000.000 8,33%

4 Phạm Anh Đức 3.950.000 6,58%

5 Vũ Hồng Quân 3.386.600 5,64%

6 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương 3.000.000 5,00%

PHÂN TÍCH SWOT
ĐIỂM MẠNH
Là doanh nghiệp có sức mạnh nội tại tốt và có 
thâm niên hoạt động tại địa phương
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. Công ty đã nhận 
được sự tín nhiệm cao trong lòng khách hàng 
và tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp lâu 
dài với nhiều đối tác uy tín. 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.
Với gần 20 năm hoạt động phát triển, Công ty 
đã tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm sâu, 
rộng về quản lý, tiếp cận thị trường, phát triển 
dự án đầu tư và kinh doanh.

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 tô, 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, Ban lãnh đạo là những 
người có tư duy nhạy bén, có kinh nghiệm 
dày dặn trên thương trường, có tâm với sự 
phát triển của doanh nghiệp và của toàn xã 
hội. truyền cảm hứng cho nhân viên Công ty 
không ngừng phấn đấu. Ngoài ra, Công ty 
luôn cố gắng cải tiến hệ thống quản trị, đồng 
thời sử dụng nguồn tài chính hiệu quả. Nhân 
sự của Công ty được đào tạo bài bản, chuyên 
nghiệp về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và 
đạo đức nghề nghiệp; luôn mang trong mình 
ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phấn đấu 
không ngừng.
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 
tổ chức lớn.

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.
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ĐIỂM YẾU

- Danh mục đầu tư cần mở rộng: Công ty đang phát triển các dự án đầu tư kinh doanh loại hình 
bất động sản nhà ở và khu cụm công nghiệp ở các địa bàn trên cả nước, kết hợp với sự phát 
triển của các ngành nghề kinh doanh truyển thống. Công ty cần bổ sung cản sản phẩm là các 
loại hình bất động sản khác (như nghỉ dưỡng, văn phòng cho thuê, khu thương mại...) hoặc các 
dự án ở quy mô siêu lớn.

- Cần đa dạng hóa các kênh truyền thông: Công ty đã rất nỗ lực để nâng cao việc truyền thông, 
đưa thông tin tới cộng đồng các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng kịp thời hơn, minh bạch hơn. 
Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các kênh truyền thông, để đảm bảo 
các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng luôn được cập nhật kịp thời và đồng hành cùng các hoạt 
động của doanh nghiệp.

CƠ HỘI

- Sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch: 
Về mặt tăng trưởng kinh tế: Kinh tế Việt Nam 
có tốc độ tăng trưởng tốt ở khu vực Châu Á 
nhờ vào cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ tăng trưởng 
dân số dương, chi phí lao động thấp và các 
chính sách đổi mới phát triển kinh tế của 
chính phủ. Dù đại dịch Covid-19 đã có tác 
động tiêu cực lớn lên đà tăng trưởng kinh tế 
chung toàn cầu nhưng nhìn chung Việt Nam 
vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế nhờ 
nền tảng chính trị và xã hội ổn định, áp dụng 
nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và 
kích thích kinh tế của chính phủ. Sau khi đại 
dịch Covid-19 được kiểm soát, nền kinh tế 
Việt Nam kỳ vọng sẽ phục hồi tốt và tiếp tục 
đà tăng trưởng như trước đây.

- Hưởng lợi từ các chính sách tăng đầu tư 
công của Chính phủ: Ngành xây dựng sau 
giai đoạn 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 và mảng 
đầu tư công. Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ 
đang khẩn trương và quyết liệt sử dụng đầu 
tư công là một trong những công cụ kích cầu 
đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhiều nhóm 
ngành nghề, qua đó hỗ trợ phục hồi kinh tế. 
Ngành xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi từ 

việc gia tăng chi tiêu công, lãi suất vay mua 
nhà hấp dẫn và sự phục hồi của thị trường 
bất động sản. 

- Triển vọng của ngành bất động sản: Ngành 
bất động sản được kỳ vọng sẽ phục hồi với 
những nút thắt trong thủ tục pháp lý được gỡ 
bỏ và những chính sách quy hoạch đất xây 
dựng dự án của Chính phủ và sự quay trở lại 
của cầu khi nền kinh tế phục hồi và ổn định 
sau đại dịch.

Ngành bất động sản khu cụm công nghiệp 
được kỳ vọng phục hồi cùng với sự kỳ vọng 
hồi phục kinh tế của Việt Nam. Những yếu tố 
vĩ mô này góp phần mở ra triển vọng tích cực 
với các yếu tố hỗ trợ là dòng vốn FDI đang đổ 
bộ vào Việt Nam. 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.

THÁCH THỨC

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra một cú sốc lớn làm 
kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái sâu và 
nghiêm trọng. Các yếu tố kinh tế vĩ mô không chỉ ảnh 
hưởng trực tiếp đến công ty mà còn ảnh hưởng gián 
tiếp.

Sự cạnh tranh đến từ các công ty trong ngành: Đối 
với mảng xây dựng - xây lắp, 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. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào yếu tố 
biến động chi phí nguyên vật liệu là một trong những 
vấn đề mà các nhà thầu xây dựng phải chịu rủi ro do 
chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn và mức giá 
thường nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu. Giá 
nguyên vật liệu phụ thuộc vào nguồn cũng cấp tại các 
địa điểm dự án khác nhau nên khó có đối tác thường 
xuyên nên sẽ phát sinh rủi ro do có sự chênh lệch giá cả 
giữa các đối tác, vùng miền. Công ty cần khảo sát chi 
tiết đối với từng dự án để hạn chế các khó khăn không 
lường trước như trên.

Thủ tục pháp lý mảng bất động 
sản cần cải thiện: Đối với mảng 
bất động sản, hoạt động kinh 
doanh phụ thuộc nhiều vào các 
chính sách pháp luật của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật 
Đất đai, Luật Kinh doanh bất 
động sản, Luật Xây dựng, Luật 
Quy hoạch và kế hoạch xây dựng 
tại địa phương. Sự thay đổi về 
các quy định pháp lý có thể ảnh 
hưởng đến sự ổn định của thị 
trường bất động sản cũng như 
thời gian làm thủ tục và phương 
thức huy động vốn đầu tư các 
dự án của Công ty. Bên cạnh đó, 
mảng bất động sản sẽ chịu sự 
cạnh tranh từ những công ty lớn 
và đã có nhiều kinh nghiệm. 

Môi trường kinh doanh năm 2022 cũng như những năm sắp tới tiếp tục đối diện với nhiều khó 
khăn, thử thách bất ngờ. Điều này đã thúc đẩy Công ty tập trung nhiều nô lực hơn trong công 
tác quản trị rủi ro. Thông qua việc phân tích môi trường hoạt động kinh doanh trong ngắn, trung 
và dài hạn, các lĩnh vực trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, C69 đã xác định những 
rủi ro quan trọng mà Công ty phải ưu tiên quản lý bao gồm các nhóm rủi ro chính như sau: 
(1) Rủi ro chiến lược
(2) Rủi ro hoạt động
(3) Rủi ro tài chính
(4) Rủi ro tuân thủ 

CÁC RỦI RO
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Rủi ro chiến lược

- Rủi ro kinh tế: Tăng trưởng kinh tế: Đây là 
yếu tố vĩ mô quan trọng nhất ảnh hưởng đến 
tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành 
nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có 
lĩnh vực bất động sản. 
Lạm phát: Đối với doanh nghiệp hoạt động 
trong nền kinh tế nói chung và ngành bất 
động sản nói riêng, lạm phát tăng cao có thể 
làm tăng các chi phí đầu vào, đặc biệt là chi 
phí nguyên vật liệu, xây dựng, nhân công và 
lãi vay, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động, 
kết quả kinh doanh và tiềm năng phát triển 
của doanh nghiệp. 
Lãi suất: Lãi suất có vai trò rất quan trọng đối 
với sự phát triển của ngành bất động sản. 
Các biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi 
phí vốn của doanh nghiệp và sức mua bất 
động sản của người tiêu dùng.

- Rủi ro thương hiệu: C69 vẫn luôn là thương 
hiệu uy tín ngành xây dựng trong nhiều năm 
liền. Tuy nhiên, nếu không quản trị tốt, duy trì 
và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 
sẽ làm mất niềm tin của nhà đầu tư, khách 
hàng, đối tác cũng như tinh thần của CBNV 
vẫn có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là trước 
những nguồn thông tin không đủ tin cậy.

Rủi ro hoạt động

- Rủi ro về an toàn lao động: Đặc thù ngành 
xây dựng yêu cầu người lao động phải làm 
việc trong các điều kiện khắc nghiệt ảnh 
hưởng bởi các yếu tố như: thời tiết, độ cao, 
máy móc thiết bị nặng, sử dụng nhiều nhân 
công, tiến độ thi công gấp... với các rủi ro về 
an toàn.

- Rủi ro về đấu thầu: Giai đoạn đấu thầu luôn 
thường trực nhiều rủi ro bao gồm: số lượng 
đối thủ ngày càng nhiều, bỏ giá không chính 
xác từ đối thủ, cạnh tranh không lành mạnh, 
thiếu nguồn thông tin đầu vào, kiểm soát 
chưa hết các hạng mục cần thực hiện, thiết 
kế bản vẽ chưa đầy đủ, ước tính số liệu chưa 
chính xác, tiến độ gấp rút…

- Rủi ro về nhân sự: Con người luôn luôn là 
cốt lõi của quá trình xây dựng và phát triển 
Công ty. Tuy nhiên, một số biến động về 
nhân sự trong năm liên quan đến các cấp 
cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chung 
của tập thể CBNV. Tình trạng chảy máu chất 
xám có thể xảy ra trong bối cảnh số lượng 
đối thủ cạnh tranh trên thị trường ngày càng 
nhiều và cũng đòi hỏi nguồn nhân lực chất 
lượng cao.

Rủi ro hoạt động tài chính

- Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu đầu 
vào: Một dự án, công trình xây dựng là một 
quá trình kéo dài từ công tác chuẩn bị, thực 
hiện thi công, bàn giao và bảo hành. Quá 
trình đó gắn liền với hoạt động quản lý tài 
chính dự án. Ảnh hưởng từ biến động giá cả, 
các thay đổi về chính sách, các phát sinh 
ngoài kế hoạch hay nguồn vốn của chủ đầu 
tư đều có tác động không nhỏ đến sự thành 
công của dự án.

- Rủi ro trong quản lý vốn: Là một doanh 
nghiệp với nguồn tài chính lành mạnh thông 
qua việc liên tục thắng những dự án đến từ 
những chủ đầu tư chất lượng và uy tín, cùng 
với khả năng quản lý dòng tiền hiệu quả, C69 
đã tích lũy được một nguồn tiền mặt lớn, 
đảm bảo tính thanh khoản cao và tiến độ 
dự án. Nhưng cũng có thể nhận định, lượng 
tiền mặt của Công ty tiềm ẩn rủi ro liên quan 
đến trượt giá Việt Nam Đồng, đặc biệt là giai 
đoạn vừa qua khi tiền mặt thặng dư chủ yếu 
để vào tiền gửi ngân hàng với lãi suất chưa 
hấp dẫn.

Rủi ro pháp lý

- Rủi ro về pháp lý :Hoạt động kinh doanh bất 
động sản của C69 tuân thủ chặt chẽ các quy 
định của pháp luật, chính sách và các quy 
định tại Việt Nam như: Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, Luật Thương mại, Luật 
Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà 
ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Vì thế, 
những thay đổi, điều chỉnh trong hệ thống 
pháp luật, chính sách và văn bản hướng dẫn 
để phù hợp với sự phát triển của nền kinh 
tế, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch và hoạt 
động kinh doanh của Công ty.

- Rủi ro về hợp đồng: Áp lực từ khách hàng 
và thời hạn triển khai thi công có thể dẫn đến 
những lỗ hổng hợp đồng. Điều này sẽ trở 
thành điểm bất lợi, hậu quả là các bất đồng, 
tranh chấp và kiện tụng về sau.
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Chiến lược phát triển

Với tầm nhìn chiến lược, trở thành một tập đoàn phát triển kinh tế vững mạnh, phát triển bền 
vững và có mạng lưới và 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..

Năm 2022 là năm thứ 2 trong kế hoạch chuyển đổi 05 năm, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 
tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững đã đặt ra thông qua việc tập trung vào 
các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu là xây lắp và chuyển dịch dần bất động sản dân cư, bất 
động sản công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện bộ máy vận hành tinh gọn, năng động để đảm bảo 
mục tiêu phát triển song song với việc quản trị tốt rủi ro, hướng đến một doanh nghiệp có quy 
mô và chất lượng hàng đầu. Một số mục tiêu chính của Công ty trong năm 2022 như sau: 

Quản trị thận trọng: Quản trị công ty bền vững theo chuẩn công ty đại chúng, hướng 
tới các tiêu chuẩn quản trị quốc tế, 01/05 thành viên HĐQT độc lập.

Nâng cao vị thế thương hiệu:  Thương hiệu C69 cần được phát triển trên cấp độ mới 
để phù hợp với quy mô mới của doanh nghiệp. Đồng thời, cần tạo sự hài hòa trong 
mối tương quan giữa các thương hiệu của dự án, các lĩnh vực mới và thương hiệu 
của tập đoàn đang được xây dựng. 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:  C69 định hướng xây dựng một doanh nghiệp 
chuyên nghiệp định hướng theo chuẩn quốc tế. Để làm được điều này, cần xác định 
rõ các tiêu chí, phẩm chất và cách thức để lan toả vào đội ngũ nhân viên một cách 
thực tế và hiệu quả. 

Nâng cao năng lực phát triển dự án:  Mở rộng quỹ đất sạch tại Hải Dương và một 
vài tỉnh thành trên cả nước. Phát triển dự án mở rộng quy mô dự án, nâng cao chất 
lượng sản phẩm (thiết kế, xây dựng), đẩy nhanh tốc độ phát triển: bằng cách đẩy 
nhanh quy trình pháp lý, thời gian thiết kế, tiến độ thi công và bàn giao. Khâu phát 
triển dự án của Công ty bao gồm 03 hoạt động chính: Pháp lý dự án - Thiết kế - Định 
giá sản phẩm. Do sở hữu quỹ đất có pháp lý minh bạch nên các hoạt động pháp lý 
của Công ty khá thuận lợi và nhanh chóng. Khâu định giá sản phẩm được chuẩn hóa 
trên cơ sở vị trí của dự án, các tiện ích đi kèm, đồng thời nghiên cứu thị trường, đánh 
giá tiềm lực khách hàng mục tiêu và khảo sát các đơn vị phân phối qua đó mức giá 
được chào bán sát với thực tế, giá trị sản phẩm và khả năng của nhà đầu tư.

Nâng cao sức khỏe tài chính: Công ty thực hiện hoạch định kế hoach chính sách tài 
chính với những tiêu chí cụ thể và đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua. 
Do đó, trong 2022, cần tiếp tục phát huy chiến lược tài chính này. Điển hình như: Có 
chính sách bán hàng phù hợp, tạo ra dòng tiền nhanh, đều và nguồn thu ổn định, 
quản lý tốt việc thu hồi công nợ, hàng tồn kho. Đồng thời, đa dạng hóa kênh huy 
động vốn và cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín. Mặt khác, một nhiệm vụ cao hơn 
cho 2022 là tăng khả năng tích lũy tài chính để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở 
cấp độ cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho nhu cầu phát triển nhanh, mạnh và lớn 
hơn trong thời gian tới.

Lan tỏa các hoạt động vì cộng đồng: Trên tinh thần hoạt động “lá lành đùm lá rách” 
tương thân thương ái lẫn nhau công ty thường xuyên có nhiều các hoạt động và các 
phong trào phát động đến toàn thể CBNV kêu gọi ủng hộ người già neo đơn, ủng hộ 
quỹ khuyến học, ủng hộ quỹ Vacxin Covid….Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội 
cần có chiều sâu hơn để giá trị đóng góp cho xã hội cao hơn. Mặt khác, C69 cần 
sáng tạo những hoạt động riêng để tạo giá trị mới cho cộng đồng và dấu ấn riêng 
của doanh nghiệp.



B. 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1 Thông tin chung 
2 Quá trình hình thành và phát triển 
3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
4 Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
5 Cơ cấu cổ đông
6 Phân tích SWOT 
7 Định hướng phát triển 
8 Các rủi ro
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Tổ chức và nhân sự

Ông Lê Minh Tân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông sinh năm 1969. Ông là Chủ tịch Hội 
đồng quản trị từ năm 2003

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn
Kỹ sư mỏ

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần xây dựng 1369
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Quá trình công tác tại đơn vị khác: 

Chức vụ Đơn vị công tác 

Công nhân Nhà máy xi măng Vạn Chánh

Chủ nhiệm Hợp tác xã Tân Sơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1369

Chủ tịch HĐTV 
Giám đốc

Công ty TNHH Toàn Thắng
CTCP Xi măng Phúc Lộc

Phó TGĐ
Chủ tịch HĐTV

CTCP Tập đoàn Phúc Lộc
Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương

Giám đốc CTCP Thương mại xuất nhập khẩu T&T

Bà Tiêu Thị Bạch Dương 
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà sinh năm 1984. Bà là Thành viên Hội đồng 
quản trị từ năm 2021

Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ tài chính, cử nhân kinh tế đối ngoại

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần xây dựng 1369
Thành viên HĐQT

Quá trình công tác tại đơn vị khác:

Chức vụ Đơn vị công tác 

Chuyên gia Ngân hàng Standard Chartered

Chuyên gia Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
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Ông Vương Anh Tuấn
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông sinh năm 1958. Ông là Thành viên Hội đồng quản trị 
từ năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO) 

Trình độ chuyên môn
Kỹ sư mỏ

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần xây dựng 1369
Phó chủ tịch HĐQT 

Quá trình công tác tại đơn vị khác:

Chức vụ Đơn vị công tác

Phó Giám Đốc Công ty giao vận Hòn Gai

Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại & dịch vụ 
Quang Việt

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 
Nam Hà Nội

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương

Bà Đào Thị Đầm
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà sinh năm 1964. Bà là Thành viên Hội đồng 
quản trị từ năm 2016

Trình độ chuyên môn
Trung cấp tài chính kế toán 

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần xây dựng 1369
Thành viên HĐQT 

Quá trình công tác tại đơn vị khác:

Chức vụ Đơn vị công tác 

Công nhân CTCP Cao Lanh Hải Dương

Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và vận tải Thành Công

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Thành viên HĐQT
Chủ tịch HĐQT

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trường Thành
CTCP Xi măng Quảng Ninh
CTCP Cao Lanh Hải Dương

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Phó Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trung Thành
CTCP Cao Lanh Hải Dương
CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh
CTCP Xây dựng 1369
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Ông Lê Tuấn Nghĩa
Thành viên Hội đồng quản trị kiếm Tổng giám đốc

Ông sinh năm 1995. Ông là Thành viên Hội đồng quản trị 
từ năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO) 

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Marketing

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần xây dựng 1369
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Quá trình công tác tại đơn vị khác: Không có

Bà Vũ Thị Thắm
Trưởng Ban Kiểm soát
Bà sinh năm 1984
Trình độ chuyên môn 
Cử nhân kinh tế

Bà Cao Hà Linh
Thành viên Ban Kiểm soát
Bà sinh năm 1992. 
Trình độ chuyên môn
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

15/04/2021 Trưởng ban kiểm soát   
   

BAN
KIỂM 
SOÁT

02

03

01

Bà Phạm Thị Doan
Thành viên Ban Kiểm soát
Bà sinh năm 1986
Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:
Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần 
xây dựng 1369 từ 01/2016 đến nay 
Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại 
các tổ chức khác:
Trưởng phòng hành chính - Công ty TNHH 
Hóa Dầu T&T Hải Dương  
 

Quá trình công tác
Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây 
dựng 1369 từ tháng 01/2015 đến nay
Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại 
các tổ chức khác:
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BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu sở 
hữu

Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Ông Lê Tuấn Nghĩa Tổng giám đốc 5.019.750 8,37

2 Bà Nguyễn Thị Thúy Phó tổng giám đốc 0 0

3 Ông Phạm Tiến Quỳnh Phó tổng giám đốc 0 0

4 Ông Phạm Văn Tùng Phó tổng giám đốc 2.700.000 4,5

5 Bà Trần Thị Tuyết Kế toán trưởng 0 0

Bà NGUYỄN THỊ THÚY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm: 1985
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh 
tế

Ông PHẠM TIẾN QUỲNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm: 1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Ông PHẠM VĂN TÙNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm:1983 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

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 
năm 2018 đến nay:  
Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các đơn vị khác: 
- Chuyên viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi 
nhánh Nhị Chiểu
- Chuyên viên 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 
năm 2019 
Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các đơn vị khác: 
- Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Tasco
- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Vượng  
 

Tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 
năm 2021 
Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các đơn vị khác:
- Trưởng phòng kỹ thuật tại CTCP Tập đoàn Phúc Lộc
- Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển hạ 
tầng Nam Hà Nội 
- Công tác tại Công ty 129 - Ban cơ yếu Chính phủ

Tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ 
06/2019
Kinh nghiệm tham gia điều hành, quản lý tại các đơn vị khác: 
- 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   

Nhân sự và chính sách nhân sự

STT Chỉ tiêu Số lượng 
(người)

I Theo trình độ lao động 102

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

4 Lao động phổ thông 74

II Theo đối tượng lao động 102

1 Lao động trực tiếp 34

2 Lao động gián tiếp 68

Công tác tài chính - kế toán 

- 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. 

Công tác quản lý cổ đông 

- 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 nghiêm chỉnh theo 
quy định của pháp luật.

Chính sách đào tạo, tuyển dụng

- 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. C69 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, C69 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 
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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.

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty CPXD 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.

Chính sách lương thưởng 

- 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 C69 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. 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 C69 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.

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
Nhóm các dự án đang triển khai:
Dự án đầu tư và xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Cả Đông Côi
-Vị trí: Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
-Quy mô: 9,7ha
-Tổng mức đầu tư dự án: 171 tỷ đồng (bao gồm QSDĐ)
- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và kết thúc nghĩa vụ 
bảo hành 03/11/2021
Dự án đầu tư và xây dựng 98 căn nhà ở khu dân cư thôn Cả Đông Côi
-Tổng mức đầu tư : khoảng 160 tỷ đồng
- Thiết kế nhà xây thô gồm 98 căn: hồ sơ thiết kế BVTC đã phê duyệt dự án không cần 
cấp phép thi công.
- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến trong năm 2022 sẽ xây hoàn thiện và chuyển nhượng 
xong toàn bộ khu nhà ở Thôn cả Đông Côi - Huyện Thuận Thành 
Dự án khu nhà ở xã Ninh Xá Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
-Vị trí: Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
-Quy mô diện tích: 2,8ha
- Tổng mức đầu tư: 57 tỷ đồng  (bao gồm tiền QSD đất)
- Tiến độ thực hiện dự án: Hiện đã cơ bản hoàn thiện 95% dự án. Đã thực hiện mở bán 
được 115/134 lô đất cho khách hàng.
Dự án: Khu trung tâm văn hóa thể thao giáo dục và dân cư mới xã Thái học, huyện 
Bình Giang, Tỉnh Hải Dương:
- Vị trí : xã Thái Học, huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
- Quy mô/diện tích: 9,9 ha
- Tổng mức đầu tư: 183,597 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện dự án : Thông báo thu hồi đất, thực hiện đo đạc kiểm đếm, phê 
duyệt phương án bồi thường , chi trả bồi thường thu hồi đất, Quý 2/2022 thực hiên khởi 
công.
Khu dân cư số 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa
- Vị trí: khu 3 , phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Daknong
- Quy mô/diện tích: 56,33ha
- Tổng mức đầu tư: 677,809 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện dự án: Thông báo thu hồi đất, thực hiện đo đạc kiểm đếm, phê 
duyệt phương án bồi thường , chi trả bồi thường thu hồi đất, Quý 3/2022 thực hiên khởi 
công.
Khu dân cư số 04, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (Dự án liên danh cùng 
công ty con Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đông Á)
- Vị trí: khu 3, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Daknong
- Quy mô/diện tích:71,99ha 
- Tổng mức đầu tư: 864 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện dự án: Thông báo thu hồi đất, thực hiện đo đạc kiểm đếm, phê 
duyệt phương án bồi thường , chi trả bồi thường thu hồi đất, Quý 1/2023 thực hiên khởi 
công.
Cụm CN Lương Điền 2 (được phê duyệt chấp thuận chủ đầu tư Quý 1/2022)
- Vị trí: xã Lương Điền huyện Cẩm Gìang, tỉnh Hải Dương
- Quy mô/diện tích:51,9ha
- Tổng mức đầu tư: 638 tỷ đồng
- Tình hình thực hiện Dự án Hiện tại CĐT đã lựa chọn các nhà thầu tư vấn khảo sát lập 
quy hoạch, tư vấn đã triển khai khảo sát đo vẽ lập bản đồ địa hình dự kiến trong tháng 
3 có phương án báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định….
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Nhóm các dự án đã được phê duyệt chủ trương tài trợ khảo sát lập quy hoạch 
1/500 (công ty mẹ):

Dự án khu đô thị mới tại Phú Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng
- Vị trí: Tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
- Quy mô/diện tích: 58 ha
- Tình hình thực hiện dự án: đang triển khai các bước tiếp theo trình cơ quan ban 
ngành tại địa phương.

Dự án khu đô thị mới tại Nho Quan - Ninh Bình
- Vị trí: Thị trấn Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
- Quy mô/diện tích: 43.5 ha
- Tình hình thực hiện dự án: đang triển khai các bước tiếp theo trình cơ quan ban 
ngành tại địa phương.

Dự án khu đô thị mới tại Bắc Yên - Sơn La
- Vị trí: Thị trấn Bắc Yên, Sơn La
- Quy mô/diện tích: 36,2 ha
- Tình hình thực hiện dự án: đang triển khai các bước tiếp theo trình cơ quan ban 
ngành tại địa phương.

Dự án khu đô thị mới tại thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - Tỉnh Sơn La
- Vị trí: huyện Mường La, Sơn La
- Quy mô/diện tích: 65 ha
- Tình hình thực hiện dự án: đang triển khai các bước tiếp theo trình cơ quan ban 
ngành tại địa phương.

Nhóm các dự án tại công con, công ty liên kết:

I. Liên kết với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á

Dự án khu nhà ở thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Hạ 
tầng kỹ thuật):
- Vị trí : Thôn Do Nha, Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
- Quy mô/diện tích: 7.4 ha
- Tổng mức đầu tư (hạ tầng kỹ thuật): 264 tỷ đồng (bao gồm giá trj QSDĐ)
- Tình hình thực hiện dự án: đang triển khai công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự kiến 
dự án sẽ được mở bán một phần vào quý 2/2022

Dự án nhà ở Thôn Do Nha (06 căn xây thô hoàn thiện mặt ngoài)
- Vị trí : Thôn Do Nha, Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
- Tổng mức đầu tư: 12 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: thời gian hoàn thành quý 3 năm 2022.

Cụm công nghiệp Nghĩa An 3
- Vị trí: xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Quy mô/diện tích:56,6ha
- Tổng mức đầu tư: 695 tỷ đồng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đông Á - Công ty thành viên của 
Công ty Cổ phần xây dựng 1369.
- Tình hình thực hiện Dự án: hiện đã hoàn thành thủ tục đấu nối với các quan nhà 
nước và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia của các sở nghành cơ 
quan chuyên môn. Dự kiến trong tháng 5 báo cáo xong Tỉnh ủy, hoàn thiện đồ án QH 
thẩm định xong trong quý 2.

II. Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương

Dự án xây dựng tòa nhà thương mại, dịch vụ văn phòng tại TP Hải Dương
- Vị trí : Số 95 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải dương
- Quy mô/diện tích: 8.900 m2
- Tổng mức đầu tư (hạ tầng kỹ thuật): 105 tỷ đồng 
- Tình hình thực hiện dự án: đang trình sở xây dựng cấp phép xây dựng. Dự kiến khới 
công quý 2/2022.



Nhìn chung, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn trong năm 2021, do (1) hoạt động 
thi công bị gián đoạn nghiêm trọng trong Q3/2021 do giãn cách xã hội trên diện rộng 
và (2) lợi nhuận các doanh nghiệp xây dựng bị bào mòn bởi chi phí nguyên vật liệu 
đầu vào tăng mạnh, đặc biệt trong nửa đầu năm khi nhu cầu xây dựng bắt đầu tăng 
trở lại.
Việt Nam chịu ảnh khi thực hiện giãn cách xã hội, Ngành xây dựng ảnh hưởng dịch 
Covid-19 thấp so với khu vực 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 với cùng kỳ (tương ứng lũy kế giảm 
0,6% yoy), kết thúc chuỗi tăng trưởng từ sau khủng hoành xây dựng đạt từ năm 2012.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông tin ngành 

Ngành xây dựng
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Ngành vật liệu xây dựng

Trung bình năm 2021, chỉ số giá nguyên liệu, 
nhiên liệu và vật liệu dùng cho xây dựng 
tăng 6,4% yoy do nhu cầu nguyên vật liệu 
xây dựng tăng cao (không chỉ ở Việt Nam 
mà trên toàn thế giới) trong khi chuỗi cung 
ứng chưa thể khắc phục gián đoạn từ năm 
2020.

Ngành Thép

Trong nửa đầu năm 2021, giá thép xây dựng 
tăng rất nhanh, đạt đỉnh ở ~17.500 VND/
kg trong tháng 05/2021, tương ứng tăng 
tới 70% trong vòng 09 tháng từ đáy tháng 
08/2020. Trong nửa cuối năm, giá thép giảm 
nhẹ xuống ~16.410 VND/kg do nhu cầu 
giảm trong thời gian giãn cách xã hội và 
các động thái ổn định thị trường của Bộ Xây 
dựng.

Xi măng

Trong năm 2021, giá xi măng tăng khoảng 
8,6% so với trung bình năm 2020 sau hai lần 
điều chỉnh tăng, lần lượt ~30.000 VND/tấn 
trong tháng 04 và ~85.000 VND/tấn trong 
tháng 10.

Ngành bất động sản khu công nghiệp 

Theo JLL, không có nguồn cung KCN mới 
trong Q3/2021 và tổng nguồn cung đạt 
25.220 ha tại miền Nam. Trong Q3/2021, KCN 
Phố Nối A mở rộng (Hưng Yên) với tổng diện 
tích 93 ha do Hòa Phát đầu tư và KCN Yên 
Phong 2C của Viglacera (Bắc Ninh), cũng 
hoàn tất đền bù và xây dựng, đạt 70% tổng 
diện tích quy hoạch. Tổng diện tích KCN tại 
miền Bắc đạt 9.900 ha (+4% YoY).
Tỷ lệ lấp đầy tương đối ổn định; Đợt bùng 
phát Covid-19 vào cuối tháng 4 làm nhu 
cầu thuê đất KCN bị lùi lại sang Q4/2021. 
Nguyên nhân nhu cầu KCN giảm là do tình 
hình dịch bệnh, khi một số nhà đầu tư tạm 
dừng hoạt động khảo sát đầu tư và quyết 
định đầu tư cho đến hiện tại. Một số doanh 
nghiệp giảm quy mô đầu tư; và nhiều nhà 
đầu tư gặp khó khăn trong việc sang Việt 
Nam ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục đầu 
tư. Tại miền Nam, không có hợp đồng thuê 
đất KCN và nhà xưởng xây sẵn nào đáng 
chú ý. Tỷ lệ lấp đầy KCN và nhà xưởng xây 
sẵn duy trì lần lượt ở mức 85% và 87% trong 
Q3/2021. Tại miền Bắc, có 1,4 tỷ USD vốn FDI 
tăng thêm dành cho LG mở rộng sản xuất 
tại KCN Tràng Duệ. Do có thêm nguồn cung 
mới, tỷ lệ lấp đầy KCN giảm còn 72% thấp 
hơn Q2/2021 là 75%. Nhu cầu thuê tại các 
tỉnh lân cận phía Nam và Tây Bắc Hà Nội 
cũng sôi động với nhiều dự án lớn đang 
triển khai. Tỷ lệ lấp đầy của các nhà xưởng 
xây sẵn đạt 89%. 

Những thuận lợi và khó khăn đối với 
doanh nghiệp

THUẬN LỢI
Triển vọng ngành xây dựng năm 2022 kỳ 
vọng khả quan nhờ cải cách pháp lý và 
khôi phục kinh tế tăng cường đầu tư công 
và thị trường nhà ở sôi động trở lại để đáp 
ứng nhu cầu bị dồn nén giai đoạn dịch.
Đầu tư công duy trì ở mức cao. Đầu tư công 
sẽ tiếp tục là ưu tiên của Chính phủ Việt 
Nam trong 2021 - 2025: Dự toán chi đầu tư 
phát triển năm 2022 ở mức 526,1 nghìn tỷ, 
tăng 10,2% so với 2021 và dự kiến tiếp tục 
tăng 8,6% tới năm 2025 (Dựa trên kế hoạch 
vốn đầu tư công 2021 - 2025 lên tới 2.870 ng-
hìn tỷ, tăng ~44% so với kế hoạch của giai 
đoạn 2016 - 2020). 
Bước sang 2022, thị trường xây dựng nhà ở 
thương mại được kỳ vọng hồi phục mạnh 
mẽ để đáp ứng nhu cầu đã bị kìm nén hai 
năm qua. Dù chỉ chiếm 07% tổng diện tích 
sàn hoàn thành hàng năm, đây là thị trường 
chính của các nhà thầu quy mô lớn, chủ 
yếu tập trung tại trung tâm dân cư và rất 
nhạy cảm với các thay đổi kinh tế, pháp lý. 
Tại Việt Nam, nhu cầu nhà ở vẫn ở mức cao, 
không bị mất đi bở ảnh hưởng dịch bệnh 
mà chỉ bị tạm thời dời lại, do nhu cầu 
này tới từ các yếu tố nhân khẩu học dài 
hạn ổn định như xu hướng đô thị hóa và 

thu nhập trung bình tăng
Trong năm 2022, xây dựng nhà không để ở 
được dự phóng tăng trưởng thực 9,0%, cao 
nhất trong các lĩnh vực xây dựng, nhờ vào 
nhu cầu đầu tư từ sản xuất nội địa khôi phục 
và đầu tư quốc tế được hỗ trợ bởi hạn chế 
di chuyển dần nới lỏng.  
Việt Nam đang dần trở thành địa điểm hấp 
dẫn thu hút nguồn vốn quốc tế nhờ kinh 
tế ổn định cộng thêm nhiều yếu tố hỗ trợ 
khác như chính sách mở cửa, ưu đãi đầu tư 
nước ngoài, cơ sở hạ tầng đang được chú 
trọng. Việc khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư 
của các đối tác nước ngoài tại Việt Nam 
sẽ dễ dàng hơn trong năm 2022 khi các 
chuyến bay thương mại quốc tế sẽ được thí 
điểm khôi phục từ ngày 01/01/2022, đồng 
thời các yêu cầu cách ly với người nhập 
cảnh cũng đang dần được gỡ bỏ, đặc biệt 
những người nhập cảnh dưới 14 ngày sẽ 
được miễn cách ly.
Xu hướng đa dạng hóa đầu tư ra khỏi Trung 
Quốc dự kiến sẽ tiếp tục trong trung hạn Rủi 
ro tập trung chuỗi cung ứng tại Trung Quốc 
đang ngày càng rõ ràng sau chiến tranh 
thương mại Mỹ - Trung 2018, 2019 và dịch 
bệnh bùng phát năm 2020. Rủi ro này đã 
thúc đẩy một số tập đoàn lớn xem xét đa 
dạng hóa. 
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KHÓ KHĂN

Những biến động địa chính trị ảnh hưởng tới 
giá cả nguyên vật liệu

Ảnh hưởng địa chính trị trên thế giới đã làm 
tăng giá hàng hóa, vật liệu xây dựng, ảnh 
hưởng trực tiếp tới lợi nhuận các doanh ng-
hiệp. Việc đẩy mạnh đầu tư công sẽ giúp 
các doanh nghiệp xây dựng được hưởng 
lợi, nhưng được hưởng lợi nhiều nhất là các 
doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các doanh 
nghiệp nhỏ hơn sẽ chịu một số ảnh hưởng 
tiêu cực.
Kết quả sản xuất kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2021

STT Nội dung Kế hoạch 
năm 2021

Thực hiện 
năm 2021

Tỷ lệ hoàn 
thành (%)

1 Tổng doanh thu 350.000 338.073 96.59%

2 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 45.000 21.358 47.46%

3 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 36.000 16.546 45.96%

4 Cổ tức (%) 3-6% 3%

Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 350 tỷ đồng, 
thực hiện 338 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 96,6% so với kế hoạch và tăng 
3,27% so với năm 2020. 
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 36 tỷ đồng, thực hiện 16.54 tỷ đồng, tương 
đương 45.9% so với kế hoạch và tăng 28.8% so với năm 2020

Kết quả kinh doanh qua các năm

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2019 - 2021 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 2021/2020 
(%)

Doanh thu thuần Tỷ đồng 387,32 327,36 338.073 103,27

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 349,20 293,62 298,91 101,80

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 25,50 16,43 11,34 69,02

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,44 16,35 21,36 130,64

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,925 12,82 16,54 129,02

Năm 2021 doanh thu thuần của C69 so với năm 2020 tăng 3,27%. Về cơ cấu doanh 
thu không có sự thay đổi nhiều, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là doanh thu bán hàng 
hóa đạt hơn 232 tỷ đồng. 
Năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu từ dự án Ninh Xá đạt hơn 26 tỷ đồng. Giá vốn 
hàng bán trong năm tăng nhé, tăng 5.29 tỷ đồng. 
Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng mạnh. Lợi nhuận trước thuế đạt 21,36 tỷ 
đồng, tăng 5.01 tỷ, Lợi nhuận sau thuế đạt 16.54 tỷ, tăng 3.72 tỷ đồng. Đạt được điều 
này là do trong năm 2021, Công ty đã mở bán được dự án Ninh Xá, Bắc Ninh. Bên 
cạnh đó, các khoản mục chi phí đã được tiết giảm tối đa.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 Tăng trường (%)

Tổng tài sản Tỷ đồng 458,42 898,71 96,05%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 327,36 338,07 3,27%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 14,06 21,86 55,48%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 2,29 -0,52 121,83%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 16,35 21,36 30,64%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 12,82 16,54 29,02%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 1,02

VỀ TẢI SẢN

Kết thúc năm tài chính 2021, quy mô tổng tài sản hợp nhất của Công ty đạt 898,71 tỷ 
đồng, tăng 440 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng gấp 2 lần so với quy mô tổng tài sản 
tại thời điểm cuối năm 2020. 
Nguyên nhân do:
(1) Trong năm, Công ty đã thực hiện tăng vốn chủ sở hữu từ 300 tỷ đồng lên mức 600 
tỷ đồng để có nguồn tiền thực hiện cho công tác giải phóng mặt bằng một số dự án 
đang làm chủ đầu tư và bổ sung vốn cho một số hoạt động khác.
(2) Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đông Á trở thành Công ty con của C69 từ Quý 
3/2021, dẫn đến quy mô tài sản của Đông Á được hợp nhất vào báo cáo tài chính 
của C69, điều này dẫn đến sự tăng trưởng đột biến của một số hạng mục tài sản như 
Hàng tồn kho, Các khoản phải thu.

Nhóm chỉ số sinh lợi Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

EPS 445 691 426

Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) 10,41 10,48 11,78

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên 9,84% 10,27% 11,58%

Tỷ lệ lãi EBIT 3,40% 6,83% 8,51%

Tỷ lệ lãi EBITDA 4,82% 8,75% 10,50%

Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần 1,27% 3,92% 4,92%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 
(ROEA) 3,75% 5,46% 3,25%

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) 1,71% 3,20% 2,45%

VỀ LỢI NHUẬN 

VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Công ty kết thúc năm 2021 với mức ghi nhận doanh thu thuần là 338 tỷ đồng, tăng 
trưởng 3% so với năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch 
Covid cũng như tình trạng giãn cách xã hội ở mức cao trong giai đoạn giữa năm. 
Chúng tôi cho rằng kết quả này xuất phát từ quá trình lao động bền bỉ của tất cả đội 
ngũ nhân viên cũng như ban lãnh đạo Công ty.
Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 21 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020 xuất phát 
từ việc kiểm soát chi phí kinh doanh hiệu quả và bắt đầu ghi nhận những nguồn lợi 
nhuận cao từ hoạt động bán hàng bất động sản. Mức tăng trưởng về lợi nhuận thuần 
giúp các chỉ số thuộc nhóm khả năng sinh lời của Công ty năm 2021 được cải thiện 
đáng kể. Cụ thể, các chỉ tiêu EBITDA margin tăng lên mức 10,5%, EBIT margin tăng lên 
mức 8,5%, ROS đạt mức 5%.
Chúng tôi kỳ vọng chất lượng lợi nhuận năm 2022 tiếp tục được cải thiện đáng kể nhờ 
quá trình đẩy nhanh kinh doanh các dự án bất động sản mà Công ty đã, đang và dự 
kiến triển khai trong năm 2022.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 2,48 5,31 114,11%

Hệ số thanh toán nhanh lần 1,40 2,94 110,00%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0,31 0,21 - 32,26%

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 0,46 0,27 - 41,30%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 1,92 0,83 - 56,77%

Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0,81 0,38 - 53,09%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần % 3,92% 4,92% 25,51%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH 
(ROE) % 4,08% 3,25% - 34,80%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS 
(ROA) % 2,80% 2,45% - 34,29%

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ 
Doanh thu thuần % 4,29% 6,47% 50,82%

Đợt tăng vốn trong năm

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 
30.000.000 cổ phiếu với mệnh giá giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày hoàn thành đợt 
phát hành là ngày 15/09/2021. Tổng cộng Công ty thu được 300 tỷ đồng từ việc chào 
bán cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên thành 600 tỷ đồng. Việc huy động vốn này được 
thực hiện cho các mục đích: 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán nhanh và Hệ số thanh toán ngắn hạn trong năm 2021 đạt lần lượt là 
5,31 và 2,94, tăng 14,11% và 10% so với chỉ số của năm trước. Trong năm 2021, công 
ty đã thực hiện 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, từ đó cải thiện khả năng thanh toán. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Trong cơ cấu vốn, hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu thay đổi nhiều so 
với năm ngoái. Nợ phải trả tuy tăng nhưng do tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu, 
nên tạo ra sự thay đổi về cơ cấu vốn của công ty. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động như vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tài sản 
có giảm. Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đông Á trở thành Công ty con của C69 
từ Quý 3/2021, dẫn đến quy mô tài sản của Đông Á được hợp nhất vào báo cáo tài 
chính của C69, điều này dẫn đến sự tăng trưởng đột biến của một số hạng mục tài 
sản như Hàng tồn kho. Hàng tồn kho tăng mạnh là do ghi nhận thêm khai dự án Khu 
nhà ở Do Nha - Bắc Ninh do Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đông Á đang triển khai. 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
ROE, ROA giảm so với năm 2020 do tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp hơn tốc độ 
tăng trưởng vốn của doanh nghiệp. Năm 2021, dù doanh thu thuần không tăng nhiều, 
nhưng công ty đã cố gắng cắt giảm chi phí, khả năng quản trị, do vậy hệ số lợi nhuận 
sau thuế/doanh thu thuần và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu 
thuần đều tăng lên.

Chi tiết việc sử dụng vốn

Thực hiện công tác đền bù giải phòng mặt bằng:
Các Dự án Khu 3 Nghĩa Trung, phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông (60 tỷ) và 
Dự án Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện 
Bình Giang (15 tỷ). 
Hoạt động M&A của Công ty: 
Công ty dự kiến thực hiện mua lại phần vốn góp hiện hữu của các cổ đông Công ty 
TNHH Tư Vấn và Xây dựng Đông Á (112 tỷ) tương ứng với 56% vốn điều lệ hiện tại, nâng 
tỷ lệ sở hữu lên 78% sau khi mua. 
Trả các khoản gốc nợ vay đến hạn và bổ sung vốn lưu động. 

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất
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Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo Công ty Cổ 
phần xây dựng 1369, tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới 
toàn thể Quý vị cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 
 Sau đây, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình 
quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về mọi mặt hoạt động của công ty

2. Hoạt động giám sát cùa Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

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

4. Giải pháp thực hiện

BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 NĂM 2021

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên trong 
hành trình chuyển đổi 5 năm (2021-2025) 
của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 
(C69). Trước những khó khăn chung chịu 
tác động từ bên ngoài do dịch bệnh 
Covid-19 kéo dài, bằng nền tảng sẵn 
có, HĐQT đã chủ động phân tích đúng 
tình hình, linh hoạt chỉ đạo, đưa ra định 

hướng kịp thời, phù hợp với thực tế, giúp 
duy trì được hoạt động của công ty 
trong giai đoạn khó khăn, và đạt được 
những thành tựu nhất định. 
Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần 
Xây dựng 1369 (C69) trong năm 2021 
đạt kết quả như sau:

2. Đánh giá công tác triển khai hoạt sản xuất kinh doanh
a) Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Kết quả đối với các chỉ tiêu kinh doanh:
+ Doanh thu thuần đạt 338 tỷ đồng, tăng 10.7 tỷ đồng, đạt 96,59% so với kế hoạch đặt 
ra và tăng 3,27% so với năm 2020. 
+  Lợi nhuận trước thuế đạt 21.358 tỷ đồng, tăng 5.03 tỷ đồng, đạt 47.46% so với kế 
hoạch và tăng 30.81% so với năm 2020.
+ Lợi nhuận sau thuế đạt 16.54 tỷ đồng, tăng 3.70 tỷ đồng, đạt 45.96% so với kế hoạch 
và tăng 28.84% so với năm 2020.
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt vào tháng 
9.2021 với tỷ lệ 3%, theo đúng kế hoạch đặt ra.
- Về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy kết quả sản xuất kinh doanh tuy chưa 
đạt được đúng như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, 
nhưng có tốc độ tăng trưởng khá tốt, đặc biệt về lợi nhuận đạt được. Đó là những kết 
quả đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19 
gây ra trong thời gian vừa qua.
b)  Công tác triển khai, thực hiện các dự án bất động sản
- Năm 2021 là một năm đạt được nhiều kết quả rõ nét đối với việc tiếp tục triển khai 
các dự án đã được phê duyệt chủ đầu tư và phát triển các dự án mới, bổ sung quỹ 
đất dự án và mở rộng các dự án trên địa bàn các tỉnh thành cả nước. Một số dự án 
bất động sản Công ty đã và đang triển khai như sau:

Các dự án Công ty đã được phê duyệt chủ đầu tư và các hợp đồng xây dựng 
đang trong thời gian triển khai thực hiện:
- 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 có quy mô 9.9 ha, với mức đầu tư trên 
183 tỷ đồng. 
- 02 Dự án tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Dự án khu dân cư số 3, phường 
Gia Nghĩa, diện tích 56.33 ha Dự án khu đô thị mới Tổ 4, phường Nghĩa Đức 71.99ha) 
với tổng diện tích thực hiện dự án 128 ha và tổng mức đầu tư hơn 1500 tỷ đồng. 
- Dự án Khu dân cư Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh 
quy mô 9.7 ha.
- Dự án Khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh quy mô 2.84 ha.
- Dự án Đường liên xã Mường Lựm - Yên Châu qua suối đi Tân Lập - Mộc Châu (giai 
đoạn 1).
Các dự án đã được phê duyệt chủ trương tài trợ khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch 
chi tiết 1/500:
- Dự án Khu Đô thị mới thị trấn Bắc Yên, nằm ở trung tâm thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc 
Yên, tỉnh Sơn La, với tổng diện tích dự kiến trên 40 ha. 
- Dự án khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Quy hoạch 
chi tiết 1/500 Quảng trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, 
tỉnh Sơn La với diện tích 65 ha. 
- Dự án xây dựng khu đô thị mới thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, 
quy mô dự kiến khoảng 58 ha bao gồm diện tích xây dựng Khu đô thị mới Phú Hội (dự 
kiến 42 ha) và Khu đô thị phục vụ tái định cư (dự kiến 16ha).
- Dự án xây dựng khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích cho 
khu đô thị kiểu mẫu thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với quy mô dự kiến khoảng 
43.5 ha, liên danh với Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Phương.

Các dự án Công ty con, công ty liên kết đang triển khai:
- Dự án khu nhà ở thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, quy mô 
74.67 ha.
- Dự án Cụm công nghiệp Nghĩa An 3, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, quy mô 56,6 
ha, tổng mức đầu tư khoảng 695 tỷ đồng
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c) Công tác điều hành, quản trị Công ty
Trong năm 2021 là năm ghi nhiều dấu ấn 
chuyển mình của nhờ tiếp tục bám sát kế 
hoạch, chiến lược giai đoạn 2021-2025. 
- Định hướng, chiến lược nhất quán và thực 
hiện linh hoạt:
HĐQT kiên định với định hướng phát triển 
bền vững, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi 
mà doanh nghiệp có thế mạnh: bất động 
sản, xây dựng, xuất nhập khẩu và thương 
mại. Trong đó, tập trung chuyển dịch, đi sâu 
vào các dự án bất động sản nhà ở và dân 
cư, bất động sản công nghiệp, đây sẽ là sản 
phẩm chủ đạo của công ty trong các năm 
tới. Trong đó ưu tiên các thị trường còn nhiều 
dư địa để tăng trưởng, đầu tư mạnh vào các 
dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý và điều kiện 
để triển khai nhằm tối ưu hóa hiệu quả và 
dòng tiền.
- Năng lực quản trị công ty tiếp tục được kiện 
toàn:
HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các 
quy định đối với hoạt động của HĐQT, thực 
hiện chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt 
động của Ban điều hành (BĐH). Tiếp tục 
tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo các nhân sự 
có đủ năng lực, tố chất lãnh đạo để xây dựng 
đội ngũ nhân sự cốt lõi trong bộ máy điều 
hành để từng bước thực hiện các mục tiêu 
và kế hoạch đã đề ra. 
- Nâng cao thương hiệu và uy tín trên thị 
trường:
Năm 2021, công ty được vinh danh ở vị trí số 
88 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng 
nhanh nhất Việt Nam và giữ vững vị trí số 

2 trong top các doanh nghiệp tăng trưởng 
nhanh nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty, từng bước 
hoàn thiện hệ sinh thái
Năm 2021, Công ty tiếp tục nâng tỷ lệ vốn 
chủ sở hữu tại Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Đông Á từ 48.89% năm 2020 lên 78%, 
đưa Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông 
Á với lĩnh vực ngành nghề chính là bất động 
sản, xây dựng hạ tầng, thương mại vật liệu 
xây dựng trở thành công ty con.
Công ty tiếp tục thành lập Chi nhánh tại Sơn 
La để chuẩn bị cho việc triển khai các dự án 
trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Nâng cao công tác quản trị nội bộ, xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp
Công ty tiếp tục tái cấu trúc các phòng ban, 
kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao hiệu 
suất vận hành doanh nghiệp. Năm 2021, 
công ty thực hiện thay đổi chính sách tuyển 
dụng, đào tạo, lương thưởng và đãi ngộ tạo 
môi trường làm việc năng động, hấp dẫn, 
chuẩn bị nội lực cho tương lai. Nhiều hoạt 
động truyền thông nội bộ, hoạt động gắn kết 
được triển khai góp phần tạo nên sức mạnh 
đoàn kết của tập thể.
- Trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được 
phát huy
Công ty tiếp tục đồng hành cùng các công 
tác thiện nguyện thông qua các chương trình 
trao tặng nhiều phần quà về tiền hoặc vật 
chất cho các em học sinh, những người có 
hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 
hay các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ tỉnh 
nhà thông qua các chương trình phát động 
của tỉnh.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cơ cấu nhân sự.
- Ngày 15/04/2021, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã có sự thay đổi nhân sự chủ 
chốt cụ thể như sau:

STT Thành viên Chức vụ 
Ngày bổ 
nhiệm 

TV HĐQT

Ngày miễn 
nhiệm 

TV HĐQT

1 Lê Minh Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị 15/08/2003

2 Vương Anh Tuấn Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 26/04/2019

3 Đào Thị Đầm Thành viên Hội đồng quản trị 16/06/2016

4 Lê Tuấn Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc 26/04/2019

5 Lê Anh Luân Thành viên Hội đồng quản trị 15/08/2003 15/04/2021

6 Tiêu Thị Bạch Dương Thành viên Hội đồng quản trị 15/04/2021

- HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên, cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo cân đối 
về kỹ năng, kiến thức chuyên sâu, độ tuổi và kinh nghiệm về các lĩnh vực cốt lõi của 
doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo cân đối giữa các thành viên điều hành, thành 
viên không điều hành.
- Các thành viên HĐQT 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 ĐHĐCĐ đã đề ra, phù hợp với định hướng chiến 
lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của công ty.
2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị
2.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2021
a) Các cuộc họp và ban hành Nghị quyết HĐQT trong năm 
Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp với tỷ lệ tham dự là 100%. Các cuộc họp 
được triệu tập và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Số lượng tham gia cụ thể như sau:(nội 
dung các nghị quyết/quyết định kèm theo cuối tài liệu):

STT Thành viên Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ
tham dự Lý do không tham dự

1 Lê Minh Tân 17/17 100%

2 Vương Anh Tuấn 17/17 100%

3 Đào Thị Đầm 17/17 100%

4 Lê Tuấn Nghĩa 17/17 100%

5 Lê Anh Luân 2/2 100% Miễn nhiệm từ 15/04/2021

6 Tiêu Thị Bạch Dương 15/15 100% Bổ nhiệm từ 15/04/2021
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b) Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 
Năm 2021, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu 
quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và đạt được những kết quả 
tiêu biểu sau:
- Công ty cũng đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu với 30 triệu 
cổ phiếu đang lưu hành vào ngày 30/09/2021, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 đã đề ra mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.
- Phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu thông qua phương thức phát hành cổ phiếu 
riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên thành 600 tỷ theo phương án phát hành 
được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021
ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị 
kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần xây dựng 1369 là Chi nhánh Công 
ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
c) Công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT
Trong năm 2021, HĐQT đã có hoạt động tích cực, thường trực giám sát các hoạt 
động hàng ngày trên các lĩnh vực, dự án của Công ty; chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt 
chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện các kế 
hoạch đã đề ra. Cụ thể:
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, 
giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất 
kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo minh bạch, 
chính xác, kịp thời;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài 
chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021;
- Xem xét, phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2021;

- Tăng cường việc giám sát, phòng ngừa rủi ro, linh hoạt chỉ đạo, đảm bảo hoạt động 
an toàn cho doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.
- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo, tối ưu nguồn 
nhân lực, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ đối với 
cán bộ nhân viên;
- Trong năm 2021, không có bất kỳ vướng mắc, kiến nghị nào của cổ đông liên quan 
đến việc quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGĐ)
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ được thực hiện theo Điều lệ và Quy 
chế nội bộ về quản trị công ty. HĐQT luôn đảm bảo sự giám sát của mình đối với các 
hoạt động điều hành của Ban TGĐ thông qua cơ chế báo cáo định kỳ về mọi mặt 
hoạt động của doanh nghiệp tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo định kỳ hoặc đột 
xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Về tổng thể, Ban TGĐ nắm rõ chiến lược của HĐQT và nỗ lực lớn để hoàn thành kế 
hoạch đặt ra. 
- Ban TGĐ có sự thay đổi tích cực trong cơ cấu nhân sự điều hành, đã và đang xây 
dựng các phương thức quản lý mới.
- Điều hành đội ngũ triển khai, kiểm soát sát sao các hoạt động kinh doanh của công 
ty, kịp thời nắm bắt chỉ đạo của HĐQT.
- Có báo cáo, đề xuất kịp thời cho HĐQT để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng 
hướng và tuân thủ pháp luật. 
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để nhận diện các rủi ro, giúp HĐQT nâng cao 
khả năng giám sát
- Tập trung vào tuyển dụng, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, tích cực trong việc 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và 
trách nhiệm với cộng đồng. 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202168 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 69



ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT 
TRIỂN NĂM 2022
Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cụ thể năm 2022
HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh 2022 dựa trên những dự báo về môi trường hoạt 
động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự báo của ngành nghề kinh doanh cốt 
lõi, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, xây dựng cùng với tiềm lực tài chính và chiến 
lược kinh doanh cụ thể. 

Định hướng chiến lược phát triển 

Năm 2022 là năm thứ 2 trong kế hoạch chuyển đổi 05 năm, Công ty Cổ phần Xây 
dựng 1369 tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững đã đặt ra thông qua 
việc tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, tiếp tục hoàn thiện bộ máy vận 
hành tinh gọn, năng động để đảm bảo mục tiêu phát triển song song với việc quản trị 
tốt rủi ro, hướng đến một doanh nghiệp có quy mô và chất lượng hàng đầu.
Các chiến lược, định hướng chung được thực hiện nhất quán bao gồm:
- Chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực bất động sản dân cư và bất động sản công 
nghiệp. Tập trung các dự án có tiềm năng, dư địa tăng trưởng tốt và pháp lý rõ ràng, 
minh bạch;
- Phát huy những thế mạnh sẵn có, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng đa 
lĩnh vực, đạt hiệu quả ổn định để phát triển theo xu hướng bền vững;
- Phát triển hệ sinh thái hoàn chỉnh, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tại công ty con, công 
ty liên kết;
- Mở rộng mạng lưới hoạt động rộng khắp trên cả nước;
- Đẩy mạnh thương hiệu và truyền thông mạnh mẽ;
- Chuyển đổi số và phát triển con người là ưu tiên hàng đầu;
- Quản trị rủi ro hiệu quả và luôn luôn tuân thủ pháp luật;
Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều 
hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2022. 
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh 
năm 2022, Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua.

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT BAN HÀNH NĂM 2021

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung Tỷ lệ Kết quả

1 01/C69/NQ-HĐQT 25/01/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán 
cho cổ đông

100% Đã hoàn thành

2 02/NQ-HĐQT 26/02/2021 Nghị quyết về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021

100% Đã hoàn thành

3 03/C69/QĐ-HĐQT 06/05/2021 Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện 
tại Hà Nội

100% Đã hoàn thành

1 04/NQ-HĐQT 20/05/2021 Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc:
- Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ 
phiếu;
- Lựa chọn Nhà Đầu Tư mua cổ phiếu phát hành 
riêng lẻ;
- Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử 
dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 
riêng lẻ;

100% Đã hoàn thành

1 05/NQ-HĐQT 20/05/2021 Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ chào bán và 
thông qua phương án đảm bảo việc phát hành 
cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

100% Đã hoàn thành

2 06/NQ-HĐQT 11/06/2021 Nghị Quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2021

100% Đã hoàn thành

3 07/NQ-HĐQT 22/06/2021 Nghị quyết thông qua phương án đảm bảo việc 
phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài

100% Đã hoàn thành

8 08/NQ-HĐQT 27/08/2021 Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền 
năm 2020

100% Đã hoàn thành

9 09/NQ-HĐQT 30/08/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương 
tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 
1/500 cho 02 dự án tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh 
Bình

100% Đang thực hiện

10 10/NQ-HĐQT 10/09/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương 
tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 
1/500 cho dự án khu đô thị mới tại thị trấn Bắc 
Yên, tỉnh Sơn La

100% Đang thực hiện

11 11/NQ-HĐQT 27/09/2021 Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc bổ 
sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua thay 
đổi Đăng ký kinh doanh; Thông qua niêm yết bổ 
sung 30.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội

100% Đã hoàn thành

12 12/NQ-HĐQT 27/09/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh 
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại tỉnh Sơn La

100% Đã hoàn thành

13 13/NQ-HĐQT 01/10/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban 
điều hành công ty (bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 
Phạm Văn Tùng)

100% Đã hoàn thành

14 14/NQ-HĐQT 01/10/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban 
điều hành công ty (miễn nhiệm Phó Tổng giám 
đốc Phạm Thị Mến)

100% Đã hoàn thành

15 15/NQ-HĐQT 06/10/2021 Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương 
khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 
cho dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, tỉnh 
Sơn La

100% Đang thực hiện

16 16/NQ-HĐQT 06/10/2021 Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh loại chứng 
khoán cho cổ đông

100% Đã hoàn thành

17 17/NQ-HĐQT 26/10/2021 Nghị quyết HĐQT về việc Giao dịch với các bên 
liên quan

100% Đã hoàn thành

TT Chỉ tiêu Thực hiện
2021

Kế hoạch
2022

Tăng/giảm 
so với 2021 (%)

1 Tổng doanh thu hợp nhất 338.073 1.600.000   373%

2 Lợi nhuận trước thuế 21.357 60.000   181%

3 Lợi nhuận sau thuế 16.545 48.000   190%

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 3% 4% - 6%
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh

2. Tình hình tài chính 

3. Những cải tiến trong cơ cấu lao động, chính sách, quản lý 

4. Phương hướng phát triển 

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, các ông/bà HĐQT, BKS. Thay mặt Ban điều hành Công ty cổ 
phần Xây dựng 1369, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cám ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian 
tham dự buổi họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay. 
Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, thay mặt 
Ban điều hành, tôi báo cáo với các Quý vị cổ đông và các ông/bà HĐQT, BKS về công tác quản 
trị và điều hành, kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai 
thực hiện nhiệm vụ, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 theo với các nội dung cụ thể 
sau

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
Năm 2021 là một năm của những khó khăn và thách thức lớn về kinh tế, thương mại 
của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, do sự bùng phát của đại 
dịch Covid-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, với những định hướng đúng đắn, cùng sự chỉ 
đạo điều hành quyết liệt, sát sao của lãnh đạo công ty, sự đoàn kết, gắn bó, quyết 
tâm cao của tập thể CBNV toàn công ty, Công ty đã đạt được một số kết quả tiêu 
biểu sau:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của toàn công ty: 

Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 350 tỷ đồng, 
thực hiện 338 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 96,6% so với kế hoạch và tăng 
3,27% so với năm 2020. 
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 36 tỷ đồng, thực hiện 16.54 tỷ đồng, tương 
đương 45.9% so với kế hoạch và tăng 28.8% so với năm 2020.

2. Kết quả hoạt đông kinh doanh các lĩnh vực của công ty. 
a) Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản: 
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2021 đạt 26 tỷ đồng, giảm 
18% so với năm 2020 do trong năm công ty mới thực hiện được chuyển nhượng một 
phần tại Dự án Khu nhà ở Ninh Xá - Thuận Thành - Bắc Ninh. Chính vì vậy, lợi nhuận 
năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch đề ra.
- Các dự án bất động sản dân cư của công ty, trong năm 2021 đang ở giai đoạn đầu 
của việc đầu tư. Đến nay công ty đã được phê duyệt chủ đầu tư của hàng loạt các 
dự án có quy mô lớn như: Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới 
ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; 02 dự án tại Thành phố Gia Nghĩa, 
Đắknông các dự này công ty đang xúc tiển đẩy nhanh công tác giải phóng đền bù 
thu hồi đất thực hiện dự án cho nên các dự án trên chưa mang lại doanh thu trong 
năm 2021.
- Bên cạnh đó công ty cũng mở rộng việc phát triển thêm một số dự án bất động sản 
tại tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Lâm Đồng được thể hiện qua việc công ty đã được các cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt việc tài trợ quy hoạch 1/500 đối với các dự án này.
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b) Lĩnh vực xây lắp:
- Doanh thu đến từ hoạt động xây lắp năm 2021 đạt 48 tỷ đồng giảm 18% so với năm 
2020. Trong năm công ty đã thúc đẩy công tác nghiệm thu bàn giao, đi vào sử dụng 
đối với Dự án Khu nhà ở Thôn Cả - Thị Trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh. Bên 
cạnh đó bộ phận kỹ sư tại các công trường đã nỗ lực hoàn thành nghiệm thu từng 
phần các gói thầu tại khu nhà ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh dự kiến 
bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2022.

c) Lĩnh vực thương mại: 
- Tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến hết sức phức tạp, lưu thông hàng hóa gặp 
khó khăn do giãn cách xã hội trong thời gian khá dài tuy nhiên ban lãnh đạo công ty 
tìm kiếm các sản phẩm phù hợp vợi yêu cầu thị trường như: sắt, thép, clinker… với giá 
thành thấp cung ứng ra thị trường, doanh thu đối với hoạt động thương mại năm 2021 
đạt 232 tỷ đồng tăng 11% so với năm 2020. 
Ngoài các lĩnh vực chủ đạo nên trên doanh thu bán thành phẩm đạt 25,2 tỷ đồng 
tăng 2% so với năm 2020, doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 4,5 tỷ đồng tăng 800% 
so với năm 2020. 

3. Hoạt động điều hành quản trị.

Năm 2021, các thành viên Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách của 
mình trong việc điều hành hoạt động của công ty theo đúng định hướng phát triển 

và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ 
đề ra, luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng 
đầu. Cụ thể:
- Ban điều hành luôn thực hiện đúng nhiệm 
vụ, quyền hạn đã được quy định tại Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty.
- Triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị 
quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định 
HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình 
và tiến độ đã đặt ra. Đặc biệt, trong năm 
2021, đã phát hành thành công 30 triệu cổ 
phiếu theo hình thức phát hành cổ phiếu 
riêng lẻ, nâng mức vốn điều lệ của Công 
ty từ 300 tỷ lên 600 tỷ đồng.
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo 
của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công 
ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, 
chế độ chính sách của Nhà nước và điều 
lệ Công ty.
- Tập thể ban điều hành, các cán bộ quản 
lý trong công ty là một tập thể đoàn kết, 
gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt 
nhiệm vụ điều hành và quản trị công ty.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cụ thể:
Công ty tiếp tục tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi là xây lắp và chuyển dịch dần 
bất động sản dân cư, bất động sản công nghiệp. Một số mục tiêu chính của Công ty trong năm 
2022 như sau: 
- Dự án Thôn Cả - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh: đẩy nhanh công tác xây dựng nhà thô 
(98 căn) để có thể mở bán trong năm 2022.
- Hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao đối với công trình xây dựng Khu nhà ở Phường Trang Hạ, Thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Khu nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác đấu thầu thi công xây dựng một số các gói thầu xây dựng cơ sở hạ 
tầng có nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn tư nhân.
- Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật 
đối với các thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và 
đáp ứng được tiến độ thi công. Chú trọng đến công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường 
tại tất cả các công trình.
- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng đền bù đối với 02 dự án Đắknông và Khu trung tâm văn hóa, thể 
thao, giáo dục và dân cư mới ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để có thể tiến 
hành khởi công vào năm 2022.
- Dự án Cụm công nghiệp Lương Điền 2: tập trung triển khai các thủ tục pháp lý bao gồm: hoàn 
thiện QHCT 1/500, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật 
thi công, đền bù GPMB….
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- Quản lý, nâng cao hiệu quả đồng vốn của công ty tại các công ty con và công 
liên kết.
- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.
- Tập trung tuyển dụng nhân sự có trình độ cao, đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực cốt lõi cho doanh nghiệp.

Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh theo các lĩnh vực của Công ty

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản

Năm 2022 Công ty Cổ phần xây dựng 1369 sẽ thực hiện triển khai một số dự án cụ thể 
như sau:
- Triển khai Dự án Nhà ở liền kề (xây nhà thô theo mẫu) đối với 98 lô đất tại Khu dân cư 
thôn Cả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
- Dự án khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, tiếp tục công tác nghiệm 
thu bàn giao tại điểm dân cư thôn Dư Xá; Triển khai thực hiện khối lượng còn lại tại 
điểm dân cư thôn Kênh khi có mặt bằng thi công, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 
19 lô còn lại. Dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2022 với tổng mức đầu tư trên 53 
tỷ đồng;
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Lương Điền 
2, huyện Cẩm Giàng;
- Triển khai thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục và dân cư mới 
xã Thái Học, huyện Bình Giang; 
- Hướng tới tham gia một số dự án tiềm năng như: một số dự án khu dân cư đô thị tại 
Hải Dương, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Sơn La; 
- Cùng với công ty con thực hiện một số dự án như: Khu nhà ở Do Nha, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh; Dự án khu đô thị mới Tổ 4, phường Nghĩa Đức, Thành 
phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắknông; Cụm công nghiệp Nghĩa An 3….;
- Liên danh, kiên kết với với các công ty thực hiện các dự án: khu dân cư, cụm công 
nghiệp và khu công nghiệp tại Hải Dương…;
- Và một số dự án tài trợ vốn tại Hải Dương, Ninh Bình, Sơn La…;
- Ngoài ra Công ty tìm kiếm thêm quỹ đất tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc 
Ninh và các tỉnh thành khác để nghiên cứu, xem xét đầu tư dự án.

Về lĩnh vực xây lắp

- Công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới cho năm 2022, trong 
đó sẽ thực hiện việc đấu thầu và triển khai thi công xây dựng một số công trình vốn 
ngân sách tại tỉnh Sơn La dự kiến gồm: thi công cầu, đường giao thông; công trình kè; 
công trình sửa chữa trường học….; Tại Bắc Ninh dự kiến triển khai thi công xây dựng 
HTKT Dự án Khu nhà ở Phương Cầu xã Phương Liễu, huyện Quế Võ…;
- Hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với Công trình thi công xây 
dựng Khu nhà ở Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với giá trị quyết toán 
khoảng 40 tỷ đồng;
- Tiếp tục thi công xây dựng gói thầu số 09: Đoạn Km2+ 800 - Km8, thuộc Dự án đường 
liên xã Mường Lựm, Yên Châu qua suối đi Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La (giá trị trên 23 
tỷ đồng);
- Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám 
sát kỹ thuật đối với các thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn 
thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công;
- Nghiên cứu đầu tư thêm các trang thiết bị thi công mới và nâng cấp thiết bị hiện có 
để đẩy nhanh tiến độ công trình và nâng cao hiệu quả công việc;
- Chú trọng đến công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại tất cả các công 
trình.
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Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ: 

Công ty sẽ tiếp tục duy trì các mảng kinh doanh thương mại truyền thống như kinh 
doanh vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó Công ty cũng có kế hoạch mua, sáp nhập một 
vài công ty có hoạt động thương mại, sản xuất tiềm năng.
 Theo đó, công ty có kế hoạch dự kiến đầu tư vốn vào Hyundai Hải Dương để tái cấu 
trúc, phát triển hoạt động và thúc đẩy mảng thương mại trong Quý II/2022 với tỷ lệ 
góp vốn 51%. Hyundai Hải Dương là Đại lý 3S ủy quyền thương hiệu ô tô Hyundai, và 
hiện nay đang dẫn đầu thị phần bán xe tại Tỉnh Hải Dương trong 3 năm gần đây (từ 
2019 - 2021) với hoạt động dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng duy trì ổn định vs mức doanh 
thu ~ 3 tỷ/ tháng. Sau khi thực hiện góp vốn, dự kiến Hyundai Hải Dương sẽ đóng góp 
~ 900 tỷ đồng, tương ứng với  tỷ lệ 51% của C69 vào tổng doanh thu.

Các giải pháp trọng tâm trong điều hành: 

- Lên kế hoạch chi tiết để thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức lại các 
phòng ban, bộ phận, các Công ty con để tăng cường năng lực quản lý kinh doanh 
theo mô hình quản trị mới;
- Tổ chức và kiện toàn lại các phòng ban. Tăng cường thêm lực lượng nhân sự cho bộ 
phận kinh doanh, xây dựng -  BĐS;
- Thường xuyên rà soát các hoạt động, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh do-
anh nhằm đánh giá và điều chỉnh kịp thời, quản lý hiệu quả nguồn vốn thi công và 
đầu tư;
- Tăng cường quản lý quá trình sử dụng vật tư, tài sản, thiết bị tại các công trường, 
văn phòng tránh mất mát, thất thoát lãng phí, tiết giảm các khoản kinh phí, tăng lợi 
nhuận.
- Tiếp tục phối hợp xử lý công việc giữa các phòng ban, bộ phận trong Công ty; giữa 
Công ty mẹ và các Công ty thành viên;
Chúng tôi cam kết cùng với toàn thể CBNV Công ty và các đơn vị trực thuộc quyết 
tâm đoàn kết, nỗ lực tập trung thực hiện kế hoach kinh doanh theo Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra trong năm 2022; phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục 
duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.
Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, tôi xin cảm ơn các Quý cổ 
đông, các tổ chức và các đối tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều 
hành trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu chung.

C69 tin tưởng có thể đem lại giá trị bền vững, lâu dài cống hiến cho xã hội, trước hết 
C69 phải là doanh nghiệp bền vững.
C69 đẩy mạnh thực hiện nhiều chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi 
trường, trách nhiệm với xã hội và gia tăng lợi ích cổ đông. Chiến lược phát triển bền 
vững của C69 là đảm bảo cân bằng lợi ích các bên liên quan và hài hòa cả bốn mục 
đích:
- Tối ưu kinh tế để tăng trường lợi ích.
- Phát triển nhân sự bền vững.
- Có trách nhiệm với xã hội 
- Bảo vệ môi trường
Tối ưu kinh tế tăng cường lợi ích:
- Đảm bảo hiệu quả kinh tế và tăng trưởng, bền vững
- Đóng góp bền vững cho nền kinh tế.
- Tuân thủ chuẩn mực về phát triển dự án, đảm bảo các yêu tố môi trường và xã hội
- Củng cố năng lực quản trị và quản lý doanh nghiệp.
- Xây dựng C69 thành đơn vị đầu từ và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam



Phát triển nhân sự.

+ Đảm bảo quyền lợi, bình đẳng đối với 
người lao động.
+ Xây dựng môi trường văn hóa khích lệ, 
đổi mới sáng tạo
+Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực bền vững.
+ Gắn kết giá trị cá nhân với giá trị văn 
hóa tổ chức.
+ Có trách nhiệm với xã hội 
+ Phát triển phân khúc tạo điều kiện cho 
người dân có chỗ an cư
+ Cập nhập các công nghệ, lối tư duy 
đổi mới trong quản lý lãnh đạo xây dựng 
một xã hội và đất nước giàu mạnh.

Bảo vệ môi trường.

+ Tiết kiệm điện, nước, giảm thiểu khí 
thải và tiếng ồn với các dự án C69 đang 
triển khai.
+ Kiến tạo sản phẩm xanh, không gian 
sống gần gũi với thiên nhiên.
+ Gắn kết các bên liên quan:
C69 luôn mục tiêu hài hòa lợi ích với các 
bên liên quan nhằm xây dựng quan hệ 
bền vững, dựa trên sự tin cậy tính minh 
bạch và chuẩn mực đạo đức của do-
anh nghiệp. Với mục tiêu có đổi mới 
trong công tác quản trị, cải tiến sản 
phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ 
để có những thành tựu trong phát triển 
kinh tế, đóng góp cho xã hội môi trường, 
công ty luôn lắng nghe tiếp thu những 
ý kiến đóng góp của các bên để hoàn 
thiện tốt hơn các hoạt động của C69

Phát triển cộng đồng.

C69 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.

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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