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      TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                                   
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2009 

Ngày 10/4/2009 
 
 

Thời gian Nội dung Ghi chú 
07h00 – 07h30 ðón tiếp và ñăng ký ðại biểu ( văn nghệ )  
07h30 – 07h45 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách ñại biểu và công bố số 

lượng ðại biểu cổ ñông tham dự 
 

07h45 – 08h00 - Chào cờ, khai mạc ðại hội 
- Giới thiệu Chủ toạ và Thư ký ðại hội 

 

08h00 – 08h15 - Thông qua chương trình ðại hội và Quy chế ðại hội 
- Mời Chủ toạ và Thư ký ðại hội lên làm việc 

 

08h15 – 09h15 - Báo cáo hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị. 
- Báo cáo hoạt ñộng SXKD năm 2008 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2009. 
- Báo cáo hoạt ñộng của Ban kiểm soát. 
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

 

09h15 – 09h45 - Thảo luận tại ðại hội 
- Lãnh ñạo cấp trên phát biểu 

 

10h45– 10h00 - Thông qua danh sách kiểm phiếu biểu quyết  
10h00 – 10h15 Báo cáo dự thảo sửa ñổi ðiều lệ và biểu quyết  
10h15 – 10h45 - Thông qua các nội dung: 

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức; Thù lao 
của HðQT, BKS năm 2008 
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2009. 
3. Phương án tăng vốn ðiều lệ. 
4. Thông qua Hợp ñồng tín dụng ñầu tư và Hợp ñồng thế 
chấp tài sản hình thành trong tương lai. 

 

10h45 – 11h00 Biểu quyết thông qua các quyết ñịnh: 
1. Báo cáo hoạt ñộng SXKD năm 2008 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2009. 
2. Báo cáo hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị. 
3. Báo cáo hoạt ñộng của Ban kiểm soát. 
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án 
5. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức; Thù lao 
của HðQT, BKS năm 2008 
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2009. 
7. Phương án tăng vốn ðiều lệ. 
8. Thông qua Hợp ñồng tín dụng ñầu tư và Hợp ñồng thế 
chấp tài sản hình thành trong tương lai. 

 

11h00 – 11h30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ðại hội   
11h30 Bế mạc ðại hội  
 
                                                                                                  BAN TỔ CHỨC ðẠI HỘI  
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       TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                             
          
              Số :        / BC - HðQT                                                         Vinh, ngày       tháng     năm 2009 
 

BÁO CÁO CỦA HðQT CÔNG TY NĂM 2008 
tại ðHðCð thường niên Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An 

 
  Kính thưa: Quý vị Cổ ñông Công ty CPXDDK Nghệ An 
 
 Năm 2008 là năm ñầu tiên Công ty trực thuộc Tổng công ty CPXL Dầu khí Việt 

Nam. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2008 có vai trò ñặc biệt quan trọng tạo 

tiền ñề vững chắc cho việc thực hiện chiến lược phát triển của Công ty giai ñoạn 2008 - 

20015. Thay mặt HðQT tôi xin báo cáo cho tập thể cổ ñông tình hình hoạt ñộng của 

Công ty trong năm 2008 như sau: 
 

 

I. ðẶC ðIỂM TÌNH HÌNH C ỦA CÔNG TY: 
 1. Thuận lợi:  
 - Là ñơn vị thành viên của Tổng công ty CPXL Dầu khí Việt Nam tạo ra nhiều 

triển vọng lớn cho Công ty. 

 - Công ty luôn nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo và hỗ trợ kịp thời của Tổng công 

ty cũng như Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam. 

 -  Bên cạnh ñó là sự ñoàn kết thống nhất của tập thể Ban lãnh ñạo Công ty cũng 

như của cổ ñông là yếu tố cơ bản tạo ñiều kiện ñể Công ty phát triển.  

 2. Khó khăn: 
   - Công ty hoạt ñộng chủ yếu tại ñịa phương và các vùng lận cận.  

 - Do giá cả vật liệu xây dựng biến ñộng lớn nên việc thi công các công trình gặp 

nhiều khó khăn. 

 - Các công trình do Tổng công ty giao ñều yêu cầu tiến ñộ nhanh, chất lượng cao, 

ñội ngũ cán bộ có kinh nghiệm quản lý còn thiếu, công nhân lành nghề không ñáp ứng 

ñủ dẫn ñến ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD. Tháng 9/2008 Công ty tổ chức sắp xếp 

chuyển ñổi mô hình tổ chức và hình thức hạch toán nên bước ñầu triển khai thực hiện 

còn lúng túng, vì vậy ít nhiều ảnh hưởng ñến kế hoạch SXKD.  

 3. Tình hình sử dụng vốn và quản lý vốn, hiệu quả ñầu tư vốn và khả năng thanh 

toán. 
   Hiện nay vốn của Công ty ñang phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trong số ñó 

công ty ñang thực hiện dự án ñầu tư là: Dự án khai thác và chế biến mỏ ñá  Núi Voi xã 

Thanh Ngọc - Thanh Chương với tổng mức ñầu tư là 13,179 tỷ ñồng; dự án mua sắm 

máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công với tổng mức ñầu tư là 49,84 tỷ ñồng. Dự 
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án trạm trộn bê tông tươi tổng mức ñầu tư:14,11 tỷ ñồng. Dự án KCN Hoàng Mai tổng 

mức ñầu tư là: 812 tỷ ñồng ( Trong ñó công ty Thiên Hưng góp 50 % vốn ñiều lệ tương 

ñương 80 tỷ ñồng), dự án KCN IDICO Dầu khí Nam ðịnh với tỷ lệ góp vốn là 5%~ 5 tỷ 

ñồng, hiện ñã chuyển tiền ñợt 1 là 150 triệu ñồng, góp vốn thành lập công ty liên kết 

“công ty ðầu tư phát triển Xây dựng Hà Nội - Sông Hồng - HASOCO” với tổng vốn 

ñầu tư là 5,6 tỷ, tương ñương 16% vốn ñiều lệ; ñã chuyển tiền 20% vốn góp tương 

ñương 1,12 tỷ ñồng ( Hiện nay HðQT ñã có văn bản xin rút số tiền ñã góp vào 02 công 

ty nói trên ñể tập trung vốn ñầu tư vào dự án KCN Hoàng Mai ). 

 Về công tác xây lắp: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty ñã nỗ lực phấn 

ñấu hoàn thành tiến ñộ, chất lượng các công trình. Giá trị sản lượng năm 2008 ñạt 

185,423 tỷ ñồng, doanh thu ñạt hơn 173,092 tỷ ñồng. 
 

II . HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ:  
 Trong năm 2008 HðQT triển khai hoạt ñộng theo quy chế làm việc của HðQT 

ñể thi hành các nhiệm vụ do ðH cổ ñông giao. 

 1. ðánh giá quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn HðQT: Thực hiện Nghị 

quyết của ðHCð ngày 07/6/2008 và của TCT, HðQT Công ty ñã chỉ ñạo hoàn thành 

một số việc sau: 

 - Phê duyệt, ổn ñịnh công tác tổ chức bộ máy Công ty và ñơn vị ñể ổn ñịnh sản 

xuất; phê duyệt các quy chế hoạt ñộng nội bộ, phê duyệt mua sắm thiết bị phục vụ sản 

xuất, phê duyệt các KHSXKD của Công ty 

 + Công tác TCKT: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2008, phê duyệt kế hoạch chi 

phí năm 2008. 

 - Công tác tìm kiếm và triển khai các dự án: Năm 2008 HðQT ñã kêu gọi ñầu tư 

và triển khai ñầu tư vào khu ñất số 7 Quang Trung và ñã khởi công xây dựng toà nhà 

Dầu khí Nghệ An vào tháng 4/2008. Theo chủ trương của Tập ñoàn Dầu khí và Tổng 

công ty PVC, ñược sự ủng hộ của tỉnh Nghệ An, tháng 10/2008 Công ty ñã khởi công 

xây dựng KCN Hoàng Mai và các dự án trạm trộn bê tông tươi, ñầu tư nâng cao năng 

lực thiết bị thi công.  

 2. Tổng kết các cuộc họp của HðQT và các quyết ñịnh của HðQT: 

Trong năm 2008 HðQT ñã tổ chức 09 cuộc họp với 10 Nghị quyết và ban hành 

103 quyết ñịnh các loại. HðQT ñã chỉ ñạo các bộ phận nghiệp vụ của Công ty xây dựng 

và ban hành các quy chế, quy ñịnh phục vụ cho công tác quản lý ñiều hành, các quy chế 

và quy ñịnh của Công ty thực sự là ñộng lực ñể toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực 

làm việc cũng như ñảm bảo tính pháp lý, minh bạch trong quản lý ñiều hành của Công 

ty. 
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 Thông qua hoạt ñộng của năm 2008, HðQT ñã rút ra bài học kinh nghiệm trong 

việc lãnh ñạo và quản lý ñiều hành như sau:  

 - Các thành viên HðQT chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc trao ñổi, thảo luận giữa 

các thành viên ñôi lúc gặp khó khăn và không kịp thời. 

   - Nội bộ ñoàn kết, nhất trí cao tạo thành sức mạnh tập thể giữa bộ máy lãnh ñạo 

HðQT, Ban Tổng giám ñốc, tổ chức ðảng, Công ñoàn. 

 - Xây dựng các quy chế nội bộ phù hợp với thực tiễn SXKD.  
 

III. CÔNG TÁC KI ỂM TRA, GIÁM SÁT : 

 1. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao ñộng, việc sử 

dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền 

lợi khác của người lao ñộng. 

 - Hội ñồng quản trị ñã thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Tổng giám ñốc, cán 

bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ðại hội cổ ñông và của 

HðQT.  

  - Việc trả lương cho người lao ñộng thực hiện ñúng theo chế ñộ nhà nước. Các 

chế ñộ và quyền lợi khác của người lao ñộng ñược ñảm bảo. Tuy nhiên tại một số ñơn 

vị vẫn xẩy ra hiện tượng chậm trả lương cho người lao ñộng. 

   - Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc 

làm và quyền lợi khác của người lao ñộng theo ñúng chế ñộ, chính sách của nhà nước. 

  2. Giám sát việc huy ñộng, sử dụng và phân phối các nguồn lực của công ty bao 

gồm: Tài sản, vật tư hàng hoá, tiền vốn, lao ñộng, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết 

quả sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt ñộng của doanh 

nghiệp. 

 3. Tồn tại trong quản lý, ñiều hành hoạt ñộng và hệ thống kiểm soát nội bộ của 

doanh nghiệp. 

  - Công ty có hệ thống quản lý ISO 9001 - 2000 nhưng thực tế hiệu quả chưa cao, 

trong thời gian tới phải phấn ñấu áp dụng một cách hiệu quả hơn.  

 - Việc thực hiện theo quy chế họat ñộng của công ty ñã có chuyển biến nhưng 

chậm, nhất là khâu thực hiện báo cáo tổng hợp các họat ñộng SXKD từ dưới lên trên. 

 - Việc tổ chức sắp xếp cán bộ và cơ cấu tổ chức bộ máy còn chưa hoàn hảo dẫn 

ñến chưa phát huy ñược năng lực và hiệu quả trong quản lý và ñiều hành.  

 4. Giám sát việc chấp hành: Các quy ñịnh của pháp luật nhà nước; quyết ñịnh, chỉ 

thị của chủ sở hữu; ñiều lệ tổ chức hoạt ñộng của Tập ñoàn - TCT; quy chế do HðQT 

Tập ñoàn - TCT ban hành; Nghị quyết, quyết ñịnh của HðQT Tập ñoàn TCT; quyết 

ñịnh chỉ thị của Tổng giám ñốc Tập ñoàn - TCT PVC. 

Công ty ñã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các vấn ñề nêu trên. 
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 5. Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các 

dự án ñầu tư hoặc là người ñưa ra quyết ñịnh ñầu tư. 

  Năm 2008 các dự án ñang triển khai ở mức ban ñầu: Như dự án mua sắm máy 

móc thiết bị; dự án xây dựng mỏ ñá Núi Voi tại xã Thanh Ngọc- Thanh Chương, công 

vịệc xây dựng mỏ ñá núi Voi Thanh Ngọc chậm tiến ñộ so với kế hoạch ñã ñề ra do 

UBND tỉnh Nghệ An dừng việc khai thác mỏ ñá ñể phục vụ lễ kỷ niệm Truông Bồn; 

góp vốn ñầu tư vào dự án Khu công nghiệp Hồng Tiến, Nam ðịnh, góp vốn thành lập 

công ty liên kết - Công ty CP ðầu tư và phát triển xây dựng Hà Nội - Sông Hồng ñều 

thực hiện ñúng quy ñịnh. 

 Các dự án khác như xây dựng Toà nhà Dầu khí Nghệ An tại số 7 Quang Trung, 

TP Vinh ñã cùng với công ty thương mại Dầu khí Nghệ An xác ñịnh xong giá trị khu 

ñất và góp vào vốn ðiều lệ của Công ty thương mại Dầu khí Nghệ An là 20 tỷ ñồng . 

Tại thời ñiểm tháng 11/2008 việc ñầu tư vào KCN Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu ñã 

khởi công và triển khai xây dựng, cùng Tập ñoàn Thiên Hưng góp vốn xây dựng, ñã 

ñược Ngân hàng phát triển Việt Nam ñồng ý cho vay 520 tỷ ñồng vốn ưu ñãi và một số 

dự án khác ñang ở mức xem xét  tính khả thi.  

  Trong quá trình thực hiện dự án, Hội ñồng quản trị, lãnh ñạo công ty ñã kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ hơn và ñưa vào hợp ñồng các ñiều khoản thưởng phạt. Cho tới thời 

ñiểm ñại hội  (10 / 4/2009), công tác ñầu tư và tìm kiếm các dự án ñầu tư ñã có khả 

quan hơn và bước ñầu ñạt ñược kế hoạch và mục tiêu ñề ra. 
 

IV. ðỀ NGHỊ ðẠI HỘI THÔNG QUA M ỘT SỐ NỘI DUNG SAU: 
  1. Tình hình phân chia lợi tức và các quyền lợi khác của các cổ ñông : 
 Việc gia nhập tập ñoàn Dầu khí, Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam 

mang lại nhiều lợi thế cho công ty PVNC nhưng bước ñầu cũng làm tăng chi phí so với 

năm trước như: Chi phí mua sắm thêm trang thiết bị văn phòng, công tác phí ñi lại, 

nhân sự tăng lên, khấu hao xe con, chi phí cho tìm kiếm cơ hội ñầu tư.  

  Ngoài ra, thương hiệu của công ty ñược nâng lên tại tỉnh miền Trung. Kế hoạch 

ñầu tư của Tập ñoàn và Tổng công ty như nhà máy nhiệt ñiện Vũng Áng - Hà Tĩnh, 

thuỷ ñiện Hủa Na - Nghệ An, nhà máy xi măng Anh Sơn - Nghệ An, lọc hoá dầu Nghi 

Sơn - Thanh Hoá là cơ hội ñể chúng ta thể hiện năng lực, có thêm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực xây lắp và tạo khả năng cạnh tranh cao về lĩnh vực này trong tương lai. 

Theo kết quả SXKD năm 2008, HðQT công ty ñề nghị ðHðCð thông qua mức 

chia cổ tức với mức 10 %/ năm trên tổng số vốn góp. Các lợi nhuận khác cũng ñược thể 

hiện khi công ty niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 2. ðề nghị ðHðCð thông qua chi phí cho HðQT và BKS năm 2008: 

        



  

6 - 

Thống nhất như báo cáo của Ban kiểm soát  
 - Chi phí cho HðQT là: 116.100.000 ñồng 

 - Chi phí cho BKS là :      54.400.000 ñồng 

           TỔNG CỘNG :   170.500.000. ñồng  
 

V. KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2009 
 Xin chủ trương ñầu tư các dự án:  
 + ðầu tư nâng cao năng lực thiết bị - Tổng mức ñầu tư 35 tỷ ñồng.  

+ Dự án mỏ ñá tại Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Tổng mức ñầu tư: 20 tỷ ñồng. 

 + Dự án ðầu tư xây dựng chung cư, nhà liền kề tại TP Vinh tổng mức ñầu tư 105 

tỷ ñồng. 

 1. Kế hoạch vốn của Công ty năm 2009 và dự kiến tăng vốn ñiều lệ 
 - Xin ý kiến ðHCð: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2009, HðQT công ty dự kiến 

tăng vốn ñiều lệ của công ty từ 45 lên 100 tỷ ñồng trong Quý 2 năm 2009. 

 2. Các kiến nghị với ðH:   

  - ðề nghị ðHðCð thông qua thù lao cho HðQT và BKS năm 2009: 

  * Mức chi thù lao Chủ tịch HðQT ( chuyên trách ): 15 triệu ñồng/ tháng; các 

thành viên HðQT ( không chuyên trách ) là 02 triệu ñồng / tháng. Trưởng BKS mức 1,5 

triệu và thành viên BKS ( không chuyên trách ) hưởng mức 01 triệu ñồng/ tháng ( Theo 

công văn số 838/DKVN ngày 17/4/2008 về việc xây dựng KH tiền lương 2008 thì thành 

viên không chuyên trách HðQT không quá 4 triệu ñồng /người /tháng, thành viên 

không chuyên trách BKS không quá 3 triệu ñồng /người /tháng ).  

 Tổng cộng chi phí dự kiến năm 2009 là: 350.000.0000 ñồng. 

 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty năm 2009 là: Công ty TNHH Kiểm 

toán và tư vấn tài chính Quốc tế IFC. 

 3. Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty, vốn vay của 

TCT PVC và vốn công ty ñầu tư tại các ñơn vị khác : 

 - ðối với ngành xây lắp cần phải có các dự án EPC, hoặc ñược chỉ ñịnh thầu ñể 

thực hiện; hoặc có các dự án ñầu tư của ngành trên các lĩnh vực. Tìm ñối tác tốt ñể liên 

doanh liên kết, cùng góp vốn ñầu tư, giảm thiểu tìm kiếm việc làm xây lắp qua ñấu 

thầu. 

 - Liên kết các công ty, Tổng công ty thành khối lớn ñể có ñủ sức mạnh nhận thầu 

trọn gói các dự án lớn. 

 - ði sâu vào lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và lĩnh vực ñầu tư. Phải liên danh, liên kết 

với các trường ñào tạo và tuyển dụng, tái ñào tạo cán bộ cho chuyên ngành, có chế ñộ 

ưu ñãi cho việc thu hút nhân lực, tiến tới dịch vụ xuất khẩu lao ñộng và nhận thầu XD ở 

ngoài nước. 
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 - ðầu tư không dàn trải mà chú trọng ñi vào hiệu quả kinh tế là cốt yếu. 

 - Công tác cán bộ phải ñặt lên hàng ñầu trong bối cảnh ñầu tư mở rộng như hiện 

nay. 

 - Có thể mua bán các công ty mà chủ sở hữu khó khăn về vốn, hoặc các dự án dở 

dang vì thiếu vốn, thời gian thực hiện các dự án này sẽ nhanh hơn rất nhiều. 

 - ðối với các ñơn vị xây lắp phải chú trọng ñầu tư máy móc và trang thiết bị ñể 

có thể nhận thầu các công trình và hoàn thành một cách tốt nhất. 

 - Chú trọng công tác ñào tạo và tuyển dụng nhân lực là công nhân kỹ thuật có 

trình ñộ chuyên môn cao. 

 4. Các giải pháp thực hiện: 
 - Tổ chức bộ máy và cơ cấu bộ máy phải ñáp ứng phù hợp theo tình hình mới. 

Duy trì Ban quản lý dự án, xí nghiệp hay ñội trực thuộc tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể 

của kế hoạch SXKD. Trong trường hợp thi công các công trình lớn phải sát nhập các 

ñơn vị thành một ñơn vị có năng lực thực sự, giảm ñầu mối của Công ty.  

  - Nhân lực: Cán bộ và công nhân kỹ thuật, ñào tạo và tuyển dụng phải ñáp ứng 

ñủ nhu cầu theo tiến ñộ thi công công trình, có ñầy ñủ chứng chỉ theo chuyên nghành. 

 - Máy móc thiết bị và vật tư: Nhanh chóng tiếp nhận máy móc thiết bị từ Tổng 

công ty PVC và mua sắm vật tư trang thiết bị kịp thời phục vụ cho thi công công trình. 

Phải tiếp nhận và vận hành an toàn, phát huy tối ña công suất của máy. Phải có các nhà 

cung cấp vật tư - là ñối tác chiến lựợc, cùng song hành với Công ty trong cơ chế thị 

trường không ổn ñịnh như hiện nay. 

 - Nguồn vốn: Phải tính toán ñể không bị ñộng trong quá trình SXKD. Các nguồn 

vốn sẽ khó khăn trong tình hình ảm ñạm của thị trường chứng khoán hiện nay, khi sử 

dụng vốn vay sẽ ảnh hưởng rất nhiều ñến hiệu quả sản xuất. 

 - Quản lý: Bộ máy quản lý ñiều hành phải có ñủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, có 

sức khoẻ và ñủ kiến thức chuyên ngành, có kinh nghiệm tổ chức thi công và quản lý dự 

án. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra giám sát, ñiều chỉnh kịp thời 

những sai sót giữa lý thuyết và thực hành. Phải ñạt ñược các chỉ tiêu kinh tế trong  hoạt 

ñộng SXKD.  

 - Lương và phụ cấp phải theo cơ chế thị trường có tính ñến các yếu tố khách 

quan, chủ quan. 

    Tóm lại, tuy trong ñiều kiện khó khăn của cơ chế thị trường, giá cả tăng nhanh, 

ngành xây lắp chịu nhiều cạnh tranh gay gắt, phức tạp nhưng tập thể lãnh ñạo cùng cán 

bộ, công nhân viên công ty CPXDDK Nghệ An ñã thể hiện tình ñòan kết, chấp hành 

nghiêm kỷ luật, giữ vững truyền thống của công ty. HðQT, Ban Tổng giám ñốc cùng 

các ñòan thể ñã thể hiện quyết tâm cao trong mọi mặt ñể giữ vững và quảng bá thương 

hiệu Tập ñòan Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tuy khó khăn nhưng ñơn vị vẫn kinh doanh 
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có lãi là một trong yếu tố thuận lợi khi niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng 

khoán. Nếu trong thời gian tới khắc phục ñược các ñiểm yếu như phản ảnh ở trên, công 

ty hoàn thành ñầu tư các dự án, ñi vào khai thác và nhất là ñược sự hỗ trợ công việc của 

lãnh ñạo Tổng công ty PVC, chắc chắn công ty PVNC sẽ phát triển nhanh chóng, mang 

lại nhiều lợi nhuận cho TCT PVC Việt Nam và các cổ ñông. 
 Nơi nhận:                                                                             T/M HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- TV HðQT, BKS: ðể b/cáo                                                                 CHỦ TỊCH 
- Ban Tổng giám ñốc: T.hiện 
- Lưu HðQT, VT 

 
                                       
                                                                                                                    
                                                                                                                      Phan Hải Tri ều 
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     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                                   
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH N ĂM 2008 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH N ĂM 2009 
 

 

 
PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2008 

I - ðẶC ðIỂM TÌNH HÌNH: 
  

 1- Thuận lợi:  Năm 2008 Công ty nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo và hỗ trợ tích 

cực của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Công ty ñược ñảm nhận thi 

công các dự án lớn của Tập ñoàn Dầu khí và các ñơn vị thành viên khác trong Tập 

ñoàn, tạo cho Công ty có nhiều lợi thế ñể phát triển vượt bậc, năng lực cạnh tranh và uy 

tín thương hiệu của Công ty trên thị trường từng bước ñược nâng cao. 

 Bên cạnh ñó sự ñoàn kết thống nhất của Tập thể cán bộ công nhân viên trong 

công ty là yếu tố cơ bản tạo nên sự phát triển vượt bậc của Công ty trong năm 2008 và 

những năm tiếp theo. 

 2- Khó khăn: Giá cả vật tư tăng mạnh trong những tháng ñầu năm, các công 

trình Tổng công ty giao nhiệm vụ thi công ñều có tiến ñộ thi công khẩn trương, yêu cầu 

chất lượng cao, nên ñòi hỏi làm việc phải tăng ca, làm thêm giờ. Các công trình nằm xa 

ñịa bàn thành phố Vinh nên việc bố trí sinh hoạt, tổ chức bộ máy, ñiều ñộng nhân lực 

tại công trình gặp khó khăn. Tháng 10 Năm 2008 Công ty sắp xếp chuyển ñổi mô hình 

tổ chức và hình thức hạch toán, bước ñầu triển khai thực hiện còn lúng túng nên ít nhiều 

cũng ảnh hưởng ñến kế hoạch SXKD. 

II- K ẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2008: 

 

STT Chỉ tiêu ðơn   
vị 

KH  
ñiều 

chỉnh 
năm 
2008 

Kết quả 
thực hiện 
năm 2008 

%  ñạt 
ñược so 
với KH  

%  ñạt ñược 
so với năm 

2007 
 

1. Giá trị sản lượng 
tỷ 

ñồng 
160 185,423 116% 233% 

2. Doanh thu 
tỷ 

ñồng 
144 173,092 120% 231,6% 

3. 
Vốn ñiều lệ bình 
quân/năm 

tỷ 
ñồng 

45 45 100% 100% 
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4. Lợi nhuận trước thuế 
tỷ 

ñồng 
5,76 7,336 127% 305,6% 

5. 
Tỷ suất lợi nhuận trước 
thuế/ VðL 

% 12,8 16,30 127% 305,2% 

6. Lợi nhuận sau thuế 
tỷ 

ñồng 
4,96 6,309 127% 304,8% 

7. 
Tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế/ vốn ñiều lệ 

% 11 14,02 127,5% 304,8% 

8. Tỷ lệ chia cổ tức % 8 10 125% 117,6% 

9. 
Tổng số thuế và các 
khoản khác phát sinh 
phải nộp NSNN 

Tỷ 
ñồng 

7,5 6,026 80,35% 113,7% 

10. 

Tổng mức vốn ñầu tư 
XDCB, ðTTC & mua 
sắm TSCð 
- ðầu tư XDCB 
- ðầu tư mua sắm thiết bị 

Tỷ 
ñồng 

 
120 

 
 

 
 

41,146 
6,72 

34,426 

 
 

34,3 % 
 
 

 
 

11. 
Thu nhập bình 
quân/người/tháng 

Triệu 
ñồng 

3,0 3,0 100% 150% 

 
III. ðÁNH GIÁ CÁC L ĨNH VỰC HOẠT ðỘNG: 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch  
- Sản lượng thực hiện:185,423 tỷ, ñạt116% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008 

và tăng 233 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Tổng doanh thu: 173,092 tỷ, ñạt 120% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008 và 

tăng 231,6 % so với thực hiện năm 2007.  

 - Lợi nhuận trước thuế 7,336 tỷ, ñạt 127% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008  

và tăng 305,6 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Lợi nhuận sau thuế: 6,309 tỷ, ñạt 127% so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2008  

và tăng 304,8 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 6,026 tỷ, ñạt 80,35% so với kế 

hoạch ñiều chỉnh năm 2008  và tăng 113,7 % so với thực hiện năm 2007. 

 - Tổng mức ðầu tư về XDCB và TSCð: 41,146 tỷ, ñạt 34,3% so với kế hoạch 

ñiều chỉnh năm 2008 

 - Thu nhập bình quân ñầu người: 3 triệu ñồng/người/tháng.  

2. Công tác thi công xây lắp  

a/ Công tác thi công các công trình Tổng công ty giao: 

- Công trình San lấp mặt bằng Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn: 
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Giá trị sản lượng Tổng công ty dự kiến giao năm 2008 là 35,00 tỷ ñồng nhưng 

hiện nay ñiều chỉnh lại chỉ còn 17 tỷ ñồng. Khối lượng thực hiện năm 2008 ñạt 8,00 tỷ 

ñồng. Hiện nay Công ty ñang phối hợp với Ban ñiều hành của Tổng công ty triển khai 

thi công san lấp ñảm bảo tiến ñộ theo hợp ñồng. ðã tạm ứng 6.584.800.000 ñồng 

- Trung tâm thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu Plaza:  

 Công ty ñã nỗ lực tập trung thi công hoàn thành bàn giao công trình ñảm bảo chất 

lượng và tiến ñộ, vượt tiến ñộ dự kiến ban ñầu ñề ra là 02 tháng. Hiện nay Công ty ñã 

hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu ñể phối hợp với Tổng công ty thanh quyết toán với Chủ 

ñầu tư. Giá trị hợp ñồng công trình là 18,00 tỷ ñồng, ñã tạm ứng tiền từ Tổng công ty là 

13,00 tỷ ñồng. 

- Tòa Nhà Dầu khí Nghệ An: 

 ðây là công trình ñầu tiên Công ty ñược giao thi công hạng mục cọc khoan nhồi 

với công nghệ thi công hoàn toàn mới, tính chất phức tạp nên trong quá trình triển khai 

thi công, do ñiều kiện khách quan và chủ quan, Công ty ñã gặp phải một số khó khăn 

thiệt hại nhưng Tập thể Lãnh ñạo, Cán bộ công nhân viên trong công ty ñã xác ñịnh qua 

công trình này ñể ñúc rút kinh nghiệm thi công tốt hơn các công trình tiếp theo. Giá trị 

hợp ñồng phần cọc khoan nhồi ñại trà là 47,00 tỷ ñồng. Khối lượng thực hiện năm 2008 

ñạt 20,00 tỷ ñồng. ðã tạm ứng 4.850.000.000 ñồng. 

- Cải tạo, nâng cấp Khách sạn Phương ðông ñạt tiêu chuẩn 4 sao: 

Công trình có quy mô lớn và tính chất phức tạp, công việc thi công khách sạn ñòi 

hỏi kỹ mỹ thuật cao. Bên cạnh ñó ñội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty còn thiếu 

kinh nghiệm trong việc tổ chức thi công dẫn ñến hiệu quả ñạt không cao. Năm 2008 

Công ty ñã tập trung thi công hoàn thành gói thầu số 01 và 80% khối lượng của các gói 

thầu còn lại.  

- Nhà Building Woks - Nhà máy nhựa Polypropylene Dung Quất: 

Giá trị hợp ñồng: 56,87 tỷ ñồng. Khối lượng ñã thực hiện năm 2008 ñạt 20,0 tỷ 

ñồng. Thời gian ñầu triển khai do Hồ sơ thiết kế bàn giao chậm và không ñầy ñủ nên 

ñơn vị rất bị ñộng về kế hoạch vật tư và tiến ñộ. Hiện nay Hồ sơ thiết kế ñã cơ bản ñáp 

ứng ñược, ñơn vị ñang tập trung vật tư và nhân lực ñể thi công hoàn thành các hạng 

mục ñúng tiến ñộ. 

b/ Công tác quản lý chất lượng 
 Năm 2003 Công ty xây dựng và ñưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000. Thời gian qua Công ty ñã sắp xếp và chuyển ñổi mô 

hình sản xuất các xí nghiệp trực thuộc chuyển thành các ðội thi công, hạch toán tập 

trung tại Công ty. Vì vậy hệ thống quản lý chất lượng sẽ ñược chỉnh sửa ñể phù hợp với 

mô hình mới. 
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c/ Công tác an toàn:  
- Tháng 5/2008 Công ty thành lập Phòng xe máy và an toàn lao ñộng, chịu trách 

nhiệm quản lý và ban hành chính sách an toàn lao ñộng áp dụng cho toàn cho Công ty.  

- Toàn bộ các máy móc thiết bị trước khi ñưa vào sản xuất ñều ñược kiểm ñịnh. 

Ngoài ra ñối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về sử dụng ñều ñược ñăng ký với 

sở lao ñộng trên ñịa bàn sản xuất theo ñúng quy ñịnh. Các thợ vận hành thiết bị ñều có 

chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chủng loại thiết bị mình ñảm nhận.  

3. Công tác ñầu tư:  

a. Lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị : 
* Tổng mức vốn ñầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị năm 2008 

ñược Tổng Công ty chấp thuận là: 120 tỷ ñồng. 

* Tình hình thực hiện: 

- Dự án ñầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị năm 2008: 

Tổng mức ñầu tư: 49,84 tỷ ñồng, trong ñó: 

+Vốn tự có: 30% 

+Vốn vay tín dụng thương mại: 70% 

ðến nay, Công ty ñã triển khai xây dựng và mua sắm thiết bị với tổng giá trị: 

26,5 tỷ ñồng. 

Trong ñầu tư thiết bị, Công ty ñã thực hiện ñầy ñủ và nghiêm túc các quy ñịnh 

của Tập ñoàn, Tổng Công ty và pháp luật Nhà nước. Toàn bộ thiết bị ñược ñầu tư có 

chất lượng theo ñúng yêu cầu của dự án và có mục ñích sử dụng cụ thể trước khi quyết 

ñịnh ñầu tư. 

- Dự án mỏ ñá núi Voi -  Xã Thanh Ngọc - huyện Thanh Chương  

Tổng mức ñầu tư: 13,178 tỷ ñồng 

+Vốn tự có: 15% 

+Vốn vay tín dụng thương mại: 85% 

ðến nay ñã thi công xong phần hạ tầng cơ sở phục vụ khai thác, tiếp tục hoàn 

thành thủ tục pháp lý của mỏ ñá ñể triển khai bóc chân tầng và ñi vào khai thác. 

- Dự án trạm trộn bê tông Hưng ðông:  

Tổng mức ñầu tư: 14,109 tỷ ñồng.  

Nguồn vốn ñầu tư phần thuộc dự án thiết bị dựa vào dự án ñầu tư mua sắm thiết 

bị phục vụ thi công năm 2008. Nguồn vốn ñầu tư xây dựng hạ tầng là 4,44 tỷ ñồng, 

trong ñó:  

+ Vốn tự có chiếm 15%.  

+ Vốn vay tín dụng thương mại chiếm 85%. 
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Dự án ñã ñi vào hoạt ñộng ñầu tháng 9/2008 ñể phục vụ thi công công trình Tòa 

nhà Dầu khí số 7 Quang Trung.  

- Dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai: 

Tổng mức ñầu tư: 812,837 tỷ ñồng 

+Vốn tự có: 160 tỷ ñồng 

+ Vốn huy ñộng các nhà ñầu tư: 133 tỷ ñồng 

+Vốn vay Ngân hàng phát triển: 520 tỷ ñồng. 

ðến nay Công ty ñã hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án; ñã khởi công vào 

tháng 11/2008. ðã có kết quả thẩm ñịnh và Quyết ñịnh cho vay vốn phục vụ thi công 

(520 tỷ ñồng) của Ngân hàng phát triển Việt Nam; ðã ñền bù xong 18 ha ñất phục vụ 

thi công; Hoàn thành mỏ ñất phục vụ thi công; Hoàn thành xong hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán cho các phần gồm: San nền, ñường giao thông, kiến trúc cảnh quan, 

hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống ñiện. 

Công ty ñang làm thủ tục hợp tác ñầu tư với Tập ñoàn Thiên Hưng. 

ðánh giá:  
Tình hình thực hiện các dự án chưa ñạt ñược kế hoạch ñã ñề ra do các nguyên 

nhân sau: 

- Thủ tục hồ sơ dự án ñều chậm và kéo dài. Do thủ tục pháp lý của các dự án phải 

qua nhiều cơ quan ban ngành nên mất nhiều thời gian gây chậm tiến ñộ dự án.  

- Thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ, Công ty ñã chủ ñộng 

dãn tiến ñộ ñầu tư một số dự án chưa thực sự cần thiết. 

b/ Lĩnh vực ñầu tư tài chính :   
           Tổng số tiền ñầu tư tài chính năm 2008 của Công ty PVNC là 1,718 tỷ ñồng. 

ðầu năm 2008 thành lập Công ty ðầu tư thương mại và Dầu khí Nghệ An 

(PVIT). Vốn ñiều lệ: 100 tỷ ñồng. Trong biên bản cam kết góp vốn, Công ty PVNC và 

Tổng Công ty PVC sẽ góp vốn 30%,  

Trong ñó:  

PVC: 10% tương ñương 10 tỷ ñồng. 

PVNC: 20% tương ñương 20 tỷ ñồng. 

4. Công tác tiếp thị và ký kết hợp ñồng 
 Trong năm 2008 Công ty ñã ký hợp ñồng kinh tế xây dựng với Tổng Công ty với 

giá trị 198 tỷ ñồng, trong ñó : 

- Công trình: Xây dựng nhà Building Works thuộc dự án nhà máy nhựa 

PolyPropylene Dung Quất (56 tỷ). 

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng khách sạn Phương ðông ñạt tiêu 

chuẩn 4 sao (68 tỷ) nhưng ñến nay giá trị xây lắp phát sinh lên tới gần 100 tỷ ñồng. 
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- Công trình: Trung tâm thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu Plaza (18 tỷ). 

- Công trình: Khoan cọc nhồi Tòa nhà Dầu khí Nghệ An (39 tỷ), có phụ lục bổ 

sung 47,033 tỷ ñồng. 

- Công trình: San lấp mặt bằng nhà máy thuộc dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi 

Sơn (17 tỷ). 

Ngoài các công trình của Tổng Công ty giao, Công ty ñã ký hợp ñồng các công 

trình trên ñịa bàn tỉnh với giá trị 51,74 tỷ ñồng bao gồm: Công trình Nhà giảng ñường 

lý thuyết trường Cao ñẳng Y tế Nghệ An (11,9 tỷ ñồng); Công trình nhà ñiều hành + 

ñiều hòa thuộc dự án Xây dựng viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ (9,2 

tỷ ñồng); Công trình trường Cao ñẳng kỹ nghệ Việt – Hàn (6,90 tỷ ñồng); Công trình 

Xây dựng mới nhà ở học viên 5 tầng + 1 tầng trệt thuộc dự án Xây dựng trường chính 

trị tỉnh Nghệ An (15,46 tỷ ñồng); Công trình Công an huyện Anh Sơn (8,28 tỷ ñồng) và 

một số công trình khác. 

5. Công tác tài chính  
Công ty PVNC ñã chấp hành nghiêm chỉnh chế ñộ và chính sách tài chính, thực 

hiện công tác báo cáo tài chính thường xuyên, ñịnh kỳ ñúng theo yêu cầu của Tổng 

Công ty và các quy ñịnh của pháp luật hiện hành. Năm 2008,  Công ty ñã thực hiện 

triển khai các công việc cụ thể sau: 

 a. Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch 

Thực hiện chủ trương của Lãnh ñạo Tập ñoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và 

Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam, ngày 12/12/2008 Công ty ñã tổ chức Lễ 

khai trương niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã 

chứng khoán là PVA. 

 b. Công tác tài chính kế toán  

Công tác TCKT năm 2008 ñã có những bước phát triển nhất ñịnh, xây dựng hoàn 

thành quy chế quản lý tài chính cho ñơn vị, hoàn thành số liệu tài chính niêm yết cổ 

phiếu lên sàn giao dịch, tổ chức mô hình quản lý Tài chính kế toán mới phù hợp với ñặc 

ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh (chuyển các Xí nghiệp trực thuộc thành các ñội sản 

xuất).  

Tăng cường việc hướng dẫn, yêu cầu các cán bộ, các tổ ñội thi công, khách hàng 

thực hiện ñúng các yêu cầu quản lý tài chính của Nhà nước, Tổng Công ty và Công ty. 

Thực hiện công tác quản lý thu hồi công nợ, luân chuyển, lập duyệt chứng từ và 

các quy ñịnh khác theo yêu cầu quản lý.  

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc cung cấp vật tư tại các công trình 

chặt chẽ và thường xuyên hơn. 
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Cung cấp ñầy ñủ, kịp thời vốn cho việc thi công các công trình, tuy có những lúc 

khó khăn về vốn nhưng ñều ñã vượt qua không làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh. 

Công tác thu hồi công nợ trong năm ñạt 80% doanh thu thực hiện, tương ñương 

124 tỷ ñồng tiền về tài khoản. 

Có thể nói ñây là bộ phận ổn ñịnh và hoạt ñộng tương ñối có hiểu quả. 

6. Công tác tổ chức nhân sự và ñổi mới doanh nghiệp  
- Hiện nay Công ty có ñội ngũ CBCNV gồm 514 người, trong ñó CBCNV có 

trình ñộ trên ðại học là 01 người; trình ñộ ðại học là 178 người và 335 cán bộ công 

nhân viên.   

- Thực hiện chủ trương của Lãnh ñạo Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam 

về việc sắp xếp ñổi mới doanh nghiệp, ngày 05 tháng 9 năm 2008 Hội ñồng quản trị 

công ty ñã họp và ra Nghị quyết số 142/NQ-HðQT chuyển ñổi mô hình quản lý tại các 

xí nghiệp hạch toán phụ thuộc thành các ðội xây dựng hạch toán tập trung về Công ty. 

ðể phù hợp với mô hình hoạt ñộng mới, Công ty ñã mạnh dạn bổ nhiệm một số vị trí 

cán bộ chủ chốt, luân chuyển nội bộ một số cán bộ nhằm phù hợp với chức năng nhiệm 

vụ ñược giao.  

Tuy nhiên thời gian qua việc thực hiện mô hình quản lý mới tại các ñơn vị ñã có 

gặp những khó khăn sau: 

- Khi chuyển ñổi mô hình hạch toán ñã tạo dư thừa gián tiếp tại các ñơn vị, một 

số cán bộ chưa bố trí ñược việc làm phù hợp. 

- Các phòng ban nghiệp vụ Công ty chưa ñồng bộ dẫn ñến việc quản lý gặp nhiều 

khó khăn trong thủ tục và hồ sơ. 

7. Công tác quản lý thiết bị thi công  
 Công tác quản lý thiết bị: 

 - Phòng Xe máy &ATLð có trách nhiệm quản lý chung các thiết bị thực hiện 

công việc kiểm tra giám sát ñôn ñốc các ñội sử dụng thiết bị theo ñúng quy trình kỹ 

thuật.  

- Công ty ñã có kho bãi ñể tập kết, bảo quản  thiết bị khi thiết bị dừng thi công. 

- Các thiết bị tại các ñơn vị sản xuất ñược chăm sóc, bảo dưỡng, bảo hành theo 

quy ñịnh. 

- Thợ vận hành ñều ñược ñào tạo có tay nghề và ý thức trách nhiệm cao.  ðã ñảm 

nhận vận hành thành thạo các thiết bị yêu cầu có quy trình vận hành phức tạp như vận 

hành cần cẩu tháp, vận hành trạm trộn bê tông tươi 50m3/h, vận thăng lồng…  

Hiệu quả khai thác: 
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- Phần lớn các thiết bị, máy móc ñược ñưa vào sử dụng ñều họat ñộng tốt phát 

huy ñược hiệu quả trong sản xuất. Như dự án trạm trộn bê tông tươi tại Hưng ðông, hệ 

thống giàn giáo cốt pha cột chống, cần cẩu tháp, vận thăng lồng …..tại các dự án Dung 

Quất, Quỳnh Lưu Plaza, KS Phương ðông   

- Tuy nhiên vẫn còn một số các thiết bị thi công hoạt ñộng không hiệu quả do ñặc 

ñiểm tình hình thi công tại công trường bị gián ñoạn bởi các lý do khách quan khác 

nhau.  

8. Công tác ðảng, ñoàn thể: 
 Dưới sự lãnh ñạo của Ban chấp hành ðảng bộ Công ty năm 2008 tổ chức ðảng 

và ñoàn thể tiếp tục giữ vững và phát triển về chiều sâu cụ thể như sau: 

 - Tổ chức ðảng ñược công nhận là ðảng bộ trong sạch vững mạnh. 

 - Tổ chức Công ñoàn ñược công nhận là Công ñoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

 - Tổ chức ðoàn thanh niên ñược công nhận ðoàn cơ sơ vững mạnh. 

 Công ty ñược ðảng uỷ Tập ñoàn, ðảng uỷ Tổng công ty; Công ñoàn Dầu khí 

Việt Nam, Công ñoàn Tổng công ty; ðoàn thanh niên Tập ñoàn tặng nhiều giấy, Bằng 

khen cho tập thể và cá nhân (có danh sách kèm theo).   

 
PHẦN II 

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2009 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 

I. ðÁNH GÍA TÌNH HÌNH : 

 1. Khó khăn: Công tác XDCB trong năm 2009 vẫn ñang còn gặp nhiều khó khăn 

do khủng hoảng của nền kinh tế Thế giới, tốc ñộ tăng trưởng của Việt Nam bị chậm lại 

dẫn ñến thị trường xây lắp bị bó hẹp. 

 2. Thuận lợi:  ðược sự quan tâm trực tiếp của Tổng công ty ñã giao cho Công ty 

thực hiện một số dự án ngay từ ñầu Quý 3 năm 2008, kết hợp Công ty ñã chủ ñộng  ñầu 

tư các dự án trong năm 2008 ñể tạo công ăn việc làm cho CBCNV  - Lao ñộng. 

II. CÁC CH Ỉ TIÊU ðƯỢC GIAO VÀ NHI ỆM VỤ CHÍNH: 
 Căn cứ vào kế kế hoạch SXKD ñã ñược Tổng công ty giao trong năm và kết quả 

thực hiện năm 2008. Công ty tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện các nhiệm vụ chủ 

yếu sau: 

 1. Nhiệm vụ:  
 - Tập trung giải quyết dứt ñiểm các tồn ñọng về tài chính của những công trình 

cũ.  

 - Xây dựng kế hoạch ñầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công phù hợp với chiến 

lược phát triển của Công ty. 
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- Hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng 

năng suất lao ñộng và hiệu quả kinh doanh. 

- Tập trung nguồn lực, nhân lực thi công các công trình trọng ñiểm mà Tổng 

Công ty giao cho, nhằm bàn giao theo ñúng tiến ñộ ñề ra, bảo ñảm chất lượng và an 

toàn tuyệt ñối trong lao ñộng. 

- Chủ ñộng làm việc với Tổng Công ty, tiếp cận ñể thực hiện các dự án trong 

ngành nhằm ñạt ñược kế hoạch sản xuất kinh doanh ñề ra. 

- Tập trung vào ñầu tư các dự án ñạt hiệu quả cao, nhằm tăng nguồn thu của 

Công ty ngoài nguồn thu từ xây lắp.  

- ðẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ thi công và nghiệm thu các hạng mục công 

trình ñể thu hồi vốn và nâng cao hiệu quả SXKD. 

 2. Các chỉ tiêu chính: 
 

 

STT Chỉ tiêu ðVT K ế hoạch năm 2009 

1 2 3 4 
I Các chỉ tiêu về sản lượng  Tỷ ñồng 290,0 
1 Xây lắp  Tỷ ñồng  272,0 
2 Sản xuất công nghiệp  Tỷ ñồng  16,0 
 3 Hoạt ñộng khác  Tỷ ñồng   2,0 
II Các chỉ tiêu về tài chính    

1 
Vốn chủ sở hữu trong ñó:    
 - Vốn ñiều lệ   Tỷ ñồng  100 
 - Tỷ lệ tham gia của PVC  %  51% 

2 Tổng doanh thu  Tỷ ñồng  260,10 
a Xây lắp  Tỷ ñồng       244,30 
b Sản xuất công nghiệp  Tỷ ñồng        13,800 
c  Hoạt ñộng khác   Tỷ ñồng       2,000 
3 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ ñồng    10,40 
4 Thuế và các khoản phải nộp NS  Tỷ ñồng    11,70 
5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VðL  %  14,35 
6 Lợi nhuận sau thuế  Tỷ ñồng     9,10 
7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VðL  %  12,56 
7 Tỷ lệ chia cổ tức  %       7,5 % 
8 Lương bình quân Tr ñồng 3,50 
9 Kế hoạch ñào tạo Tỷ ñồng      0,2494 
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III . GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 
ðể ñạt ñược kết quả SXKD năm 2009 theo kế hoạch ñề ra, Công ty PVNC sẽ 

thực hiện ñồng bộ các giải pháp về tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, ñầu tư, tài chính 

và khoa học công nghệ, cụ thể: 

 1. Về tổ chức và quản lý 
- Xây dựng quan hệ với với các ñơn vị trong Tập ñoàn, tiếp cận các công trình 

trong ngành. 
 - Không ngừng cải tiến phương thức quản lý của Công ty theo hướng gọn nhẹ và 

chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao ñộng và hiệu quả kinh doanh. 

 2. Về phát tri ển nguồn nhân lực  
- Về công tác phát triển nguồn nhân lực: Công ty tiếp tục nghiên cứu xây dựng 

tiêu chuẩn hoá các chức danh, nghề nghiệp, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của 

CBCNV; Quy hoạch xây dựng ñội ngũ CBCNV trong toàn công ty theo chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực của Tập ñoàn và Tổng công ty; Sắp xếp bố trí lại tổ chức và cán 

bộ phù hợp với năng lực sở trường của từng người nhằm phát huy hết mọi khả năng của 

CBCNV. 

- Về Công tác ñào tạo: Hiện nay Công ty ñã ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng thêm 

cán bộ công nhân viên có ñủ năng lực ñể phục vụ lâu dài cho Công ty. Bên cạnh ñó 

Công ty cũng tạo ñiều kiện cho CBCNV học tập ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn 

nghiệp vụ và tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn. 

 3. Về tài chính 
- Tăng cường thực hiện ñúng các yêu cầu quản lý Tài chính của Nhà  nước, của 

Công ty và Tổng Công ty. Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. 

- Phối hợp với các bộ phận trong ñơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất 

năm 2009 Tổng Công ty giao. 

- Tăng cường thu hồi vốn, ñây là vấn ñề quan trọng ñối với ñơn vị, khi thi công 

hoàn thành mà không thu hồi ñược vốn sẽ không ñủ vốn ñể tiếp tục hoạt ñộng và tăng 

cường chi phí vì lãi vay Ngân hàng và những chi phí khác. 

- Kiện toàn bộ máy Tài chính - Kế toán nhằm ñảm bảo công tác quản lý Tài 

chính kế toán có khoa học, chất lượng và hiệu quả. 

+ Tiếp nhận, ñào tạo và bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho mục ñích lâu dài. 

+ Bố trí công việc phù hợp với trình ñộ và khả năng của từng người nhằm nâng 

cao tính sáng tạo và chủ ñộng của mỗi cá nhân. 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; những nhân viên ñược giao việc hàng 

ngày, hàng tuần, hàng tháng tùy trường hợp phải báo cáo cho lãnh ñạo mức ñộ hoàn 
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thành công việc. Kiểm ñiểm những việc làm ñược, chưa làm ñược, nguyên nhân và biện 

pháp giải quyết nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chuyên môn nghiệp vụ kế toán tại các 

ñơn vị nhằm nâng cao chất lượng quản lý và báo cáo tài chính theo quy ñịnh. 

  4. Về sản xuất 
- Căn cứ quy mô, khối lượng và ñiều kiện thi công, Công ty sẽ thành lập Ban 

ñiều hành công trường, hoặc tổ ñiều hành. Trong ñó phải bao gồm: Trưởng Ban (hoặc 

Tổ trưởng) ñiều hành; Các bộ phận chỉ ñạo, giám sát, thực hiện về các mặt: Kỹ thuật - 

Vật tư - Hồ sơ - An toàn lao ñộng. 

 - Căn cứ hồ sơ bản vẽ, dự toán ñược duyệt. Bước vào thi công, Ban ñiều hành 

công trường phải lên ñược dự toán thi công nội bộ. Phòng Kỹ thuật sản xuất, phòng 

Kinh tế kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát ñể làm cơ sở chỉ ñạo tập kết vật tư phục 

vụ thi công ñảm bảo chất lượng và hiệu quả.  

- Hiệu quả sản xuất là mục ñích quan tâm hàng ñầu của doanh nghiệp. Vì vậy 

việc hoàn thành hồ sơ khối lượng quyết toán là một nhiệm vụ phải thường xuyên, liên 

tục và quyết liệt nhằm tránh bỏ sót khối lượng thi công; Công trình bàn giao sau một 

thời gian nhất ñịnh phải có số liệu quyết toán và hoàn công. ðây là phần việc của cán 

bộ kỹ thuật nên ñơn vị phải có kế hoạch ñộng viên nhắc nhở và ñặt ra thời hạn hoàn 

thành hồ sơ cho mọi công trình. 

Kế hoạch thực hiện các công trình: 
+ Công trình Toà nhà số 7 Quang Trung ñạt 100 tỷ ñồng  

Trong ñó: ðến 30/8/2009 hoàn thành phần móng 

       ðến 30/12/2009 hoàn thành phần xây thô 4 tầng 

+ Hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai ñạt 100 tỷ ñồng 

+ Công trình Trung tâm ñào tạo huấn luyện cộng ñồng huyện Nam ðàn ñạt 7,5 tỷ 

ñồng 

+ Công trình Ban Quản lý và ñiều hành KCN Vũng Áng - Hà Tĩnh ñạt 20 tỷ ñồng 

+ Một số công trình khác trên ñịa bàn miền Trung: Nhà máy xi măng Anh Sơn, 

xây lắp Khu nhà ở tại Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn. 

5. Về ñầu tư : 
 - Công ty sẽ tiếp tục ñầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, tập trung ñầu tư 

vào các thiết bị ñặc dụng trong lĩnh vực xây lắp, khai thác vật liệu gồm: Các thiết bị 

nâng có tải trọng lớn; Công nghệ và thiết bị thi công nhà cao tầng; Các thiết bị khai thác 

và chế biến vật liệu xây dựng 

-  Năm 2009, ñưa mỏ ñá Núi Voi - Thanh Ngọc, Thanh Chương và mỏ ñá Hoàng 

Mai vào khai thác ñể phục vụ cho KCN Hoàng Mai và các công trình Công ty thi công. 
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- Trước mắt tập trung chủ yếu vào khu công nghiệp Hoàng Mai. ðồng thời, hoàn 

thành các thủ tục của dự án xây dựng khu chung cư và nhà ở cho cán bộ công nhân 

viên… nhằm ñưa các dự án ñi vào hoạt ñộng làm tăng thêm nguồn thu cho Công ty 

ngoài nguồn thu từ xây lắp. 

6. Về khoa học và công nghệ 
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý theo TC ISO 9001- 2000 trong toàn Công ty. 

- Áp dụng quản lý dự án, quản lý sản xuất tiên tiến có hiệu suất cao. 

- ðảm bảo toàn bộ các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tuân thủ 

theo các chính sách và quy trình về an toàn lao ñộng, ñảm bảo chất lượng. 
 

IV. KI ẾN NGHỊ: 
ðể thực hiện kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2009 Công ty CP Xây dựng 

Dầu khí Nghệ An rất mong ñược sự quan tâm hỗ trợ giúp ñỡ của Tổng công ty, ưu tiên 

giải quyết cho công ty một số hạng mục công trình thuộc dự án của Tổng công ty, các 

công ty thành viên ñầu tư và các dự án Tập ñoàn, Tổng Công ty tham gia góp vốn ñầu 

tư. Tạo ñiều kiện về mặt tài chính cũng như thiết bị máy móc ñể công ty thuận lợi hơn 

trong quá trình thực hiện thi công các công trình và triển khai các dự án (dự án khu 

công nghiệp Hoàng Mai …) nhằm ñạt hiệu quả SXKD và ñạt kế hoạch ñề ra cho năm 

2009. 

Trên ñây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2008, 

kế hoạch hoạt ñộng SXKD năm 2009, các giải pháp thực hiện và một số kiến nghị của 

Công ty PVNC. 
Nơi nhận:                                                                                   TỔNG GIÁM ðỐC 
- HðQT Tổng PVC: ðể b/cáo; 

- HðQT công ty: ðể b/cáo; 

- Lưu VT 

 

                                                                                                  Nguyễn Ngọc Bảng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

21 - 

     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                             
          
              Số :        / BC - BKS                                                          Vinh, ngày       tháng     năm 2009 

 
BÁO CÁO  

CÔNG TÁC CỦA BAN KI ỂM SOÁT NĂM 2008 
 

I. BAN KI ỂM SOÁT CÔNG TY. 
  

 Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVNA) là công ty cổ phần do Tập 

ñoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) nắm cổ phần chi phối với tỷ lệ 51% vốn ñiều 

lệ. Ngày 01/04/2008, Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam ñã ký hợp ñồng chuyển nhượng 

quyền sở hữu cổ phần số 2234/2008/PVN-PVC với Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu 

khí Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền sở hữu 2.295.000 cổ phần của Tập ñoàn tại 

Công ty sang cho Tổng công ty PVC nắm giữ cổ phần chi phối theo tỷ lệ vốn góp trên.    
  

Ban kiểm soát Công ty ñã ñược bầu lại tại ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên 

ngày 07/06/2008 gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát ñã tiến hành họp ñể bầu Trưởng ban 

kiểm soát, ñồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Kể từ khi ñược 

bầu lại, Ban kiểm soát ñã tiến hành họp tập trung 02 lần, thường xuyên có thông tin liên 

lạc giữa các thành viên, phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm 

soát của mình. ðồng thời phối hợp và tham gia ñầy ñủ các cuộc họp chỉ ñạo của Hội 

ñồng quản trị, Ban Tổng giám ñốc, họp giao ban Công ty trong việc tổ chức, quản lý 

ñiều hành mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty.   
 

Thuận lợi: Thành viên Ban kiểm soát là các cán bộ có kinh nghiệm thực tế, có 

trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc giữa các thành 

viên và Công ty. Ban kiểm soát ñã triển khai việc kiểm tra, kiểm soát theo ñúng chức 

năng nhiệm vụ và có báo cáo theo ñúng quy ñịnh.  
 

Khó khăn: Thành viên Ban kiểm soát là các cán bộ kiêm nhiệm, ñịa ñiểm công 

tác cách xa nhau và xa trụ sở Công ty nên gặp nhiều khó khăn về việc thực thi chức 

năng nhiệm vụ kiểm soát. Ban kiểm soát sau khi ñược bầu lại, ñã kiện toàn và bầu 01 

thành viên chuyên trách nhưng Công ty chưa sắp xếp ñược kịp thời. ðiều ñó ñã ảnh 

hưởng ñến việc cập nhật thông tin cũng như việc thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm 

soát của ban còn nhiều hạn chế.       

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát ñã phối hợp với các ñoàn kiểm 

tra của Tập ñoàn, Tổng công ty và Công ty tiến hành thực hiện 05 cuộc kiểm tra. Trong 

ñó có 04 cuộc kiểm tra toàn diện về công tác quản lý, ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh 
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doanh vào các quý 2, 3, 4/2008, quý 1/2009 và 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành chế ñộ 

chính sách với người lao ñộng trong toàn Công ty vào tháng 11/2008. Kết quả kiểm tra 

ñều ñược lập thành biên bản chi tiết cụ thể, Ban kiểm soát xin ñược báo cáo ðại hội 

ñồng cổ ñông tình hình hoạt ñộng của Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An năm 

2008 như sau: 

II. HO ẠT ðỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2008. 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ðIỀU HÀNH CÔNG TY. 

  1.1 Hội ñồng quản tr ị Công ty. 
 

  Ngày 07/06/2008, Công ty ñã tổ chức ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 

2008 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội ñồng quản trị Công ty. Hội ñồng quản trị 

Công ty sau khi ñược bầu lại ñã tiến hành họp bầu Chủ tịch hội ñồng quản trị và phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm quản lý ñiều hành trong từng lĩnh 

vực cụ thể. 

  Hội ñồng quản trị Công ty ñã duy trì họp thường kỳ và ñột xuất bằng hình thức 

tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản ñể ban hành các nghị 

quyết và quyết ñịnh kịp thời nhằm giải quyết các vấn ñề thuộc thẩm quyền của HðQT 

Công ty. 

  Trong năm 2008, HðQT Công ty ñã tiến hành họp tập trung 9 phiên, ñều có Biên 

bản họp ñầy ñủ, ñã ban hành 10 Nghị quyết và 103 Quyết ñịnh ñể chỉ ñạo và ñiều hành 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhìn chung Hội ñồng quản trị Công ty ñã 

hoạt ñộng ñúng chức năng nhiệm vụ, ñúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp, 

ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty.   
 

  1.2 Ban giám ñốc Công ty. 
  

  Ban giám ñốc và Tổng giám ñốc Công ty ñã hoạt ñộng, ñiều hành ñúng chức 

năng, nhiệm vụ, ñúng thẩm quyền ñược phân công, phân cấp. Ban giám ñốc và Tổng 

giám ñốc ñã thực hiện triển khai công việc theo các Nghị quyết của HðQT và thường 

xuyên ñề xuất, kiến nghị, báo cáo HðQT thông qua chủ trương các vấn ñề, nội dung 

công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh của HðQT trong việc quản lý sản xuất 

kinh doanh, quản lý ñầu tư xây dựng, tổ chức ñấu thầu, vay vốn vv… Ban giám ñốc và 

HðQT ñã thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, ñiều hành 

nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008.   
 

  1.3 Công tác tổ chức, ñổi mới doanh nghiệp.  
  

  Nhằm xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty từ phòng ban ñến các ñơn vị 

thành viên theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, hoạt ñộng linh hoạt và có hiệu quả trong việc 
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chỉ ñạo, ñiều hành thi công các công trình ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng và an toàn. Hội 

ñồng quản trị Công ty ñã họp và ra Nghị quyết số 142/NQ-HðQT ngày 05/09/2008 

chuyển ñổi mô hình quản lý tại các Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc thành các ñội hạch 

toán tập trung, chia tách các phòng ban, bổ nhiệm, luân chuyển nội bộ một số cán bộ 

cho phù hợp hơn với ñặc ñiểm tổ chức sản xuất mới. Hiện tổ chức bộ máy công ty bao 

gồm 05 phòng, 01 Ban quản lý và 13 ñội sản xuất trực thuộc. Tuy nhiên việc sắp xếp lại 

cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng chuyển các Xí nghiệp thành các ñội hạch toán tập 

trung vào thời ñiểm cuối năm ñã ñem lại nhiều khó khăn cho việc tổ chức công tác kế 

toán của Công ty do khối lượng công việc tăng lên trong khi các phòng ban Công ty 

chưa ñồng bộ, tuy nhiên bộ máy kế toán của Công ty ñã có nhiều cố gắng nhưng hiệu 

quả công việc vẫn chưa ñáp ứng ñược theo yêu cầu nhiệm vụ chung.    
 

  1.4 Việc thực hiện pháp luật Nhà nước, ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng, Nghị 
Quyết ðại hội ñồng cổ ñông của Công ty. 

  1.4.1 Về việc ban hành các quy chế, quy ñịnh, ñịnh mức kinh tế quản lý nội bộ. 
 

  Hội ñồng quản trị ñã sửa ñổi, ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty 

phù hợp với Luật doanh nghiệp và theo ñiều lệ mẫu của Công ty niêm yết; ðã ban hành 

15 quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của HðQT, Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Ban kiểm soát, Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản 

lý ñiều hành BQL các dự án vv…  và ban hành 09 quy ñịnh: Quy ñịnh về chế ñộ báo 

cáo, Quy ñịnh về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, Quy ñịnh về sử dụng ô tô, 

ñiện thoại vv… Công ty chưa ban hành ñược hệ thống ñịnh mức, ñơn giá kinh tế nội bộ 

mà ñang áp dụng ñịnh mức, ñơn giá của Nhà nước ban hành.  

  Về cơ bản các Quy chế ñược ban hành tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật, ðiều 

lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty nhưng chưa ñầy ñủ, nhiều ñiểm còn sai sót, chưa rõ 

ràng, chồng chéo, khó thực hiện. 

  1.4.2 Về việc thực hiện chế ñộ với người lao ñộng. 

  Công ty ñã xây dựng Quy chế phân cấp tổ chức, quản lý CBCNV, tiền lương, 

tuyển dụng lao ñộng, quy chế ñề bạt bổ nhiệm cán bộ, quy ñịnh ký kết hợp ñồng lao 

ñộng, quy trình tuyển chọn cán bộ công nhân vv….  

  ðối với việc thanh toán lương, nhìn chung các ñơn vị trong công ty ñã thực hiện 

việc chấm công, lập bảng thanh toán lương và thu nộp BHXH, BHYT cho người lao 

ñộng, ký kết hợp ñồng với người lao ñộng (kể cả thời vụ) ñúng và ñầy ñủ. Tuy nhiên 

việc thanh toán lương ở một số ñơn vị chưa trả kịp thời cho người lao ñộng. Ở các ñội 

việc tính toán lương vẫn chưa tách biệt ñược lương thời gian, lương sản phẩm, làm 

thêm giờ, phụ cấp các loại, thậm trí còn giao một cục về cho người nhận khoán chia cho 

anh em công nhân.   
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  Việc thu nộp BHXH, BHYT cho cơ quan bảo hiểm chưa ñược kịp thời ñã ảnh 

hưởng ít nhiều ñến việc giải quyết chế ñộ chính sách cho người lao ñộng như ốm ñau, 

thai sản. 

   Hợp ñồng lao ñộng ñối với người lao ñộng thời vụ ñã ñược các ñơn vị quan tâm, 

song cần ghi nội dung trong hợp ñồng ñầy ñủ và chi tiết. 
 

  1.4.3 Việc phát hành tăng vốn ñiều lệ và niêm yết cổ phiếu. 

  Công ty chưa thực hiện ñược việc phát hành tăng vốn ñiều lệ của Công ty từ 45 

tỷ ñồng lên 150 tỷ ñồng theo Nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 

2008. Ngày 12/12/2008, Công ty ñã hoàn tất các hồ sơ thủ tục và chính thức niêm yết 

cổ phiếu của Công ty trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng 

khoán PVA. 
 

  2. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 
  2.1 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2008. 
  Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường 

niên thông qua ngày 07/06/2008. Ngày 24/12/2008, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu 

khí Việt Nam ñã có công văn số 3720/XLDK-KTKH chấp thuận kế hoạch ñiều chỉnh 

năm 2008 của Công ty với sản lượng 160 tỷ ñồng, doanh thu 144 tỷ ñồng. Thực tế sản 

lượng thực hiện ñược của Công ty năm 2008 là 185,423 tỷ ñồng tăng 116,0% so với kế 

hoạch ñiều chỉnh năm, doanh thu thực hiện 173,092 tỷ ñồng tăng 120,0% so với kế 

hoạch ñiều chỉnh năm. Nguyên nhân dẫn ñến việc ñiều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2008 gồm cả chủ quan và khách quan: 

  Về chủ quan: Do thay ñổi tổ chức, thay ñổi bộ máy quản lý ñiều hành nên việc 

chỉ ñạo và quản lý ñiều hành chưa sâu sát, thiếu sự quyết liệt, thống nhất và phối hợp 

trong ban lãnh ñạo công ty nên triển khai thực hiện còn lúng túng ñã ảnh hưởng ñến kế 

hoạch sản xuất kinh doanh. Mặt khác do năng lực thực tế của các ñơn vị còn hạn chế, 

chính sách tiền lương và tiền thưởng chưa ñủ sức thu hút người lao ñộng tích cực trong 

công việc dẫn ñến một số công trình còn chậm tiến ñộ.   

  Về khách quan: Việc giao kế hoạch của Tập ñoàn, của Tổng công ty cho Công ty 

trên cơ sở một số dự án cụ thể nhưng do tiến ñộ các dự án triển khai chậm so với kế 

hoạch như Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Dự án nhà 

máy thủy ñiện Hủa Na nên sản lượng thực hiện ở các công trình này rất thấp so với kế 

hoạch. Một số công trình nằm xa ñịa bàn hoạt ñộng của Công ty nên việc bố trí nơi ăn, 

ở cho công nhân gặp khó khăn, mất thời gian ảnh hưởng ñến kế hoạch triển khai thi 

công. Ngoài ra, giá cả vật tư biến ñộng phức tạp, tăng mạnh trong những tháng ñầu năm 

ñã  ảnh hưởng ñến kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2008: 
 

Số 
TT 

Chỉ tiêu ðVT 

KH năm 
2008 
ñược 
ðHðCð 

thông qua  

KH ñiều 
chỉnh năm 

2008 

Thực 
hiện 
năm 
2008 

% TH 
so KH 
năm 

A B 1 2 3 4 5 

I Tổng giá trị sản lượng  Tỷ ñồng 250 160 185,423 116,0% 

II Các chỉ tiêu tài chính      

1 Tổng doanh thu Tỷ ñồng 224 144 173,092 120,0% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ ñồng 9 5,76 7,336 127,0% 

3 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ ñồng 10,8 7,5 6,026 80,35% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ ñồng 6,48 4,96 6,309 127,0% 

5 Tỷ lệ chia cổ tức % 10 10 10 100,0% 

6 Tổng vốn XDCB, MS thiết bị Tỷ ñồng 120 120 41,146 34,3% 

7 Lương bình quân Tr.ñồng 3 3 3 100% 

III Các ch ỉ tiêu khác      

1 Kế hoạch lao ñộng Người 600 600 514 85,67% 

2 Kế hoạch ñào tạo  Tỷ ñồng 0,35 0,35 0,105 30,0% 
 

2.2 Tình hình quản lý ñầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị. 

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì kế hoạch vốn ñầu tư xây 

dựng cơ bản và mua săm máy móc thiết bị năm 2008 là 120 tỷ ñồng. Trong năm Công 

ty ñã và ñang ñầu tư: 03 dự án ñầu tư xây dựng với tổng mức ñầu tư là gần 840 tỷ ñồng 

và 01 dự án ñầu tư mua sắm nâng cao năng lực thiết bị với tổng mức ñầu tư 63,3 tỷ 

ñồng. Giá trị ñầu tư thực hiện năm 2008 của Công ty là 40,3 tỷ ñồng (ðầu tư XDCB 

8,55 tỷ ñồng, mua sắm thiết bị 26,5 tỷ ñồng, ñầu tư tài chính 1,72 tỷ ñồng từ năm 2007 

chuyển qua). Số lượng gói thầu ñã thực hiện ñấu thầu là 20 với tổng giá trị là 45 tỷ 

ñồng. 

Công tác quản lý ñầu tư xây dựng công trình ñã tuân thủ ñúng qui ñịnh của Luật 

xây dựng, Luật ñầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, ñồng thời ñã tuân thủ quy 

chế ñầu tư và quản lý dự án của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí và các qui ñịnh 

về phân cấp quyết ñịnh ñầu tư trong ðiều lệ Công ty. 

Công tác ñấu thầu ñã tiến hành tuân thủ trình tự theo qui ñịnh pháp luật về ñấu 

thầu. Về cơ bản, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu ñể thực hiện các gói thầu ñã tuân thủ 

theo cơ sở pháp lý ñược duyệt như: kế hoạch ñấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

cũng như quy trình và thời gian. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, thủ tục ñầu tư còn thiếu sót ở các dự án như sau: 
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- Về hồ sơ mời thầu: Về tiêu chí ñánh giá HSMT còn thiếu một số qui ñịnh về 

ñấu thầu tại ðiều 25 Nghị ñịnh số 58/2008Nð-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành Luật ñấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây 

dựng như: HSMT quy ñịnh hồ sơ dự thầu ñược ñánh giá 70% các tiêu chí về yêu cầu 

tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ ñược chọn vào danh sách ngắn là không phù hợp với qui ñịnh; 

Trong tiêu chuẩn ñánh giá kỹ thuật có yêu cầu về khả năng ñáp ứng chế ñộ bảo hành, 

biện pháp bảo ñảm chất lượng nhưng khi chấm ñiểm theo tiêu chuẩn ñánh giá kỹ thuật 

lại bỏ qua; Thiếu tiêu chuẩn ñánh giá về khả năng lắp ñặt thiết bị và năng lực cán bộ kỹ 

thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hoá vv… 

   - Hợp ñồng mua sắm thiết bị không chặt chẽ và ñầy ñủ nội dung theo quy ñịnh 

của Luật ñấu thầu, Luật xây dựng và các thông tư hướng dẫn hợp ñồng xây dựng.  

  3. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH N ĂM 2008 CỦA CÔNG TY. 

  3.1 Tổ chức công tác kế toán. 
  Công ty thực hiện chế ñộ kế toán theo quyết ñịnh số 15/2006/Qð - BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ Tài chính, áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ trên phần 

mềm kế toán, chính sách kế toán thực hiện theo Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý chung của Công ty cổ phần, bộ máy kế toán 

ñược phân công hợp lý, thực hiện tốt nhiệm vụ ñược giao. Việc lập, luân chuyển, sử 

dụng và bảo quản chứng từ kế toán ñảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ. Báo cáo 

kế toán ñược lập ñúng mẫu biểu quy ñịnh, thời hạn lập ñạt yêu cầu so với quy ñịnh. 
 

  3.2 Thẩm tra số liệu tài chính ñến 31/12/2008. 

  Trong năm 2008, Thực hiện Nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông, Ban kiểm soát 

và Phòng Tài chính kế toán Công ty ñã lựa chọn Công ty kiểm toán ñộc lập là Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

của Công ty tại thời ñiểm 31/12/2008. Số liệu tài chính chi tiết như sau: 

   
 - Tổng tài sản:       270.699.239.282    ñồng  
  Trong ñó  

  + Tiền và các khoản tương ñương tiền:   5.127.934.611     ñồng 

  + ðầu tư tài chính ngắn hạn:     4.130.220.915     ñồng 

  + Phải thu khách hàng:     42.668.357.843     ñồng 

  + Trả trước cho người bán:    19.892.823.203     ñồng 

  + Phải thu theo tiến ñộ hợp ñồng xây dựng:    39.918.107.848    ñồng 

  + Phải thu khác:        33.245.976.071    ñồng 

  + Hàng tồn kho:       49.451.772.477    ñồng 
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  + Tài sản ngắn hạn khác:        10.856.990.206    ñồng 

  + Tài sản cố ñịnh:         61.069.250.104    ñồng 

  + ðầu tư tài chính dài hạn:          1.718.606.160    ñồng 

  + Phải thu dài hạn:  

  - Tổng nguồn vốn:      270.699.239.282    ñồng 
 Trong ñó:  

 + Nợ ngắn hạn:         208.567.350.268    ñồng 

 + Nợ dài hạn:            9.722.788.780    ñồng 

 + Nguồn vốn chủ sở hữu:          52.303.604.652   ñồng 

 + Nguồn kinh phí:                105.495.582   ñồng 
 

Qua số liệu trên có thể thấy vốn ñiều lệ của Công ty hiện tại là 45 tỷ ñồng chủ 

yếu ñầu tư vào TSCð, vốn phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 

hoàn toàn dựa vào nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng (32,6 tỷ ñồng) và nguồn 

chiếm dụng  từ các tổ chức, cá nhân. Trong khi vốn của Công ty bị chiếm dụng là rất 

lớn:  

- Công nợ phải thu từ các công trình và phải thu theo tiến ñộ của hợp ñồng rất 

chậm do các chủ ñầu tư công trình chậm thanh toán. Trong 42,6 tỷ ñồng nợ phải thu từ 

khách hàng có 36,9 tỷ ñồng là nợ ñến hạn chưa thu hồi ñược, 4,8 tỷ nợ quá hạn và 0,9 

tỷ nợ  khó ñòi, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các công trình là 47,9 tỷ ñồng. 

Nhưng Công ty chưa có biện pháp thu hồi kịp thời và chưa trích lập dự phòng cho số 

công nợ khó ñòi này.  

- Công nợ tạm ứng của Công ty lớn 8,5 tỷ ñồng, trong ñó có 4,8 tỷ ñồng ñến hạn 

chưa thu hồi ñược. Nguyên nhân do Công ty chưa có quy ñịnh cụ thể về quản lý, sử 

dụng tiền tạm ứng, thời hạn thu hồi vốn ñối với từng lần tạm ứng. 

- Công tác ñối chiếu công nợ với khách hàng chưa ñược thực hiện thường xuyên 

và ñầy ñủ.  

- Những tồn tại về công nợ phải thu, phải trả của Công ty trong giai ñoạn trước 

khi cổ phần hoá không ñược xử lý cũng là nguyên nhân dẫn ñến tình trạng thiếu vốn 

kinh doanh. 

Từ thực trạng trên khẳng ñịnh hiệu quả sử dụng vốn của Công ty rất thấp do vốn 

bị chiếm dụng lớn; Công ty không có khả năng chủ ñộng về vốn cho sản xuất, nhất là 

khi việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng gặp khó khăn và các chủ nợ của Công ty thu 

hồi nợ ñến hạn, làm ảnh hưởng lớn ñến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 

của Công ty. 
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  Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2008 toàn Công ty là: 4.477.252.001 ñồng, 

tăng 131,15% so với năm 2007. Trong ñó, chi phí cho hoạt ñộng của HðQT và ban 

kiểm soát:  

 + Chi phí HðQT: 116.100.000 ñồng. Trong ñó chi tiền thù lao: 104.000.000 

ñồng. 

  + Chi phí BKS:    54.400.000 ñồng.  Trong ñó chi tiền thù lao:   42.000.000 ñồng.  
 

III. KI ẾN NGHỊ CỦA BAN KI ỂM SOÁT. 
 

  - ðề nghị HðQT, Ban Tổng giám ñốc Công ty rà soát và ban hành ngay các quy 

chế, quy ñịnh nội bộ còn thiếu. Sửa ñổi, bổ sung các quy chế, quy ñịnh chưa rõ ràng, 

thống nhất, chưa phù hợp như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của HðQT, Quy chế bổ nhiệm, ñề bạt cán bộ, Quy chế làm việc của cơ quan Công ty, 

Quy ñịnh về quản lý và sử dụng tiền tạm ứng, Quy ñịnh về báo cáo của người ñại diện 

phần vốn ñầu tư vào doanh nghiệp khác vv…nhằm phục vụ việc quản lý ñiều hành 

Công ty cũng như làm cơ sở ñể Ban kiểm soát thực thi chức năng nhiệm vụ.  

- ðề nghị Công ty nghiên cứu và lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán phù 

hợp với ñặc ñiểm mô hình tổ chức bộ máy, ñịa bàn hoạt ñộng, trình ñộ ñội ngũ kế toán 

của Công ty nhằm phát huy tối ña năng lực của bộ máy kế toán. Trong trường hợp các 

Xí nghiệp tổ chức thành ñội trực thuộc, hạch toán tập trung ñề nghị Công ty cần sớm 

ban hành các ñịnh mức kinh tế, kỹ thuật nội bộ về quản lý doanh thu, chi phí trong công 

tác xây lắp nhằm tạo ñiều kiện tổ chức tốt công tác hạch toán kinh tế, làm cơ sở thực 

hiện công tác kiểm tra, kiểm soát Công ty. 

- ðề nghị Công ty bố trí ít nhất 1 thành viên Ban kiểm soát hoạt ñộng chuyên 

trách ñể nâng cao vai trò của Ban kiểm soát, tạo ñiều kiện cho Ban kiểm soát chủ ñộng 

hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

- Tăng cường ñào tạo, nâng cao trình ñộ cho các cán bộ tham gia công tác quản lý 

ñấu thầu. Rút kinh nghiệm trong lập hồ sơ mời thầu, lập hợp ñồng kinh tế, các nội dung 

hợp ñồng phải ñảm bảo các nội dung chính theo Luật ñấu thầu, Luật xây dựng và thông 

tư về hướng dẫn hợp ñồng trong xây dựng.  

  - ðề nghị Công ty rà soát, ñối chiếu, phân tích khả năng thu hồi của từng khoản 

công nợ, từng khách hàng, có biện pháp ñôn ñốc thu nợ nhằm phát huy tối ña hiệu quả 

sử dụng vốn của Công ty.  

  - Tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các dự án trọng ñiểm của Công ty nhằm 

ñảm bảo triển khai các dự án có hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 

sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009. 
 

 Nơi nhận:       TM. BAN KIỂM SOÁT  
  - Hội ñồng quản trị                 Trưởng ban 
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  - Ban Tổng giám ñốc 
  - Kế toán trưởng 
  - Lưu BKS. 
 
                         
 
                                                                                                           Phạm Tiến ðạt  
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     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                                   
          
       Số:        /BCDA - HðQT                                            Vinh, ngày       tháng       năm 2009 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ðẦU TƯ DỰ ÁN NĂM 2008 
VÀ KẾ HOẠCH ðẦU TƯ NĂM 2009 

 

 Kính gửi:    Quý vị cổ ñông Công ty CPXD Dầu khí Nghệ An 
 

Thực hiện chủ trương ñã ñược Tập ñoàn và Tổng Công ty giao, thời gian qua 
Công ty CPXD Dầu khí Nghệ An ñã triển khai công tác ñầu tư dự án, ñến nay xin báo cáo 
lên ðại hội ñồng cổ ñông như sau: 

 

I. TÌNH HÌNH ðẦU TƯ DỰ ÁN 2008 
1. Dự án ñầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2008: 
 Năm 2008, Hội ñồng quản trị Công ty ñã phê duyệt dự án ñầu tư nâng cao năng 
lực thiết bị thi công với tổng mức: 49,84 tỷ ñồng. Trong năm qua, Công ty ñã tiến hành 
mua sắm thiết bị với tổng giá trị là 26,5 tỷ ñồng. 
 Dự án này ñã tạo sự chủ ñộng trong thi công các công trình do Công ty làm chủ 
ñầu tư. Hơn nữa còn góp phần lớn nâng cao nội lực thiết bị của Công ty, tăng thêm khả 
năng cạnh tranh khi tham gia ñấu thầu các gói thầu lớn. Hiện nay ñã hoàn tất hồ sơ trình 
phê duyệt quyết toán. 

2. Dự án trạm trộn bê tông Hưng ðông 
 Ngày 11/7/2008, Hội ñồng quản trị Công ty ñã ra quyết ñịnh số 112B/Qð-Hð QT 
về việc phê duyệt dự án trạm trộn bê tông Hưng ðông với tổng mức ñầu tư 14,11 tỷ ñồng. 
Công ty ñã thực hiện 11,9 tỷ ñồng. ðến nay, dự án ñã ñi vào hoạt ñộng và ñã hoàn tất hồ sơ 
trình phê duyệt quyết toán. 

3. Dự án ñầu tư khai thác và chế biến ñá xây dựng tại mỏ ñá núi Voi – Thanh Ngọc – 
Thanh Chương 
 Dự án mỏ ñá núi Voi ñược thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-Hð QT ngày 
10/9/2007 của Hội ñồng quản trị Công ty. Tổng mức ñầu tư dự án là 13,179 tỷ ñồng. Trong 
quá trình thực hiện vừa qua, do tại ñịa bàn khai thác mỏ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 
Truông Bồn nên tất cả các mỏ ñá trên ñịa bàn phải dừng thủ tục. Hiện nay sau khi ñã xong 
lễ kỷ niệm công ty Thanh Sơn và Công ty ñang hoàn tất các thủ tục ñể tiến hành khai thác. 
Thời gian tiếp theo sẽ tiến hành khoan thăm dò ñịa chất, bóc ñất phân tầng, lắp ñặt và chạy 
thử trạm nghiền sàng. Dự kiến trong quý III/2009 sẽ ñi vào khai thác và sản xuất ñá các 
loại. 

 4. Dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai 
 Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh cho phép Công ty làm chủ ñầu tư, ngày 6/6/2008 
Tổng Công ty có Nghị quyết ñầu tư dự án số 220/NQ-HðQT-TCT. Tại ðại hội ñồng cổ ñông 
ngày 7/6/2008 ñã thông qua chủ trương ñầu tư dự án. Thời gian qua Công ty ñã thực hiện ñược 
những nội dung sau: 
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a. Về quy mô dự án  
Tổng mức ñầu tư:   812 tỷ ñồng 
Diện tích quy hoạch:  289,67 ha. 
Thời gian ñầu tư:   2-3 năm 

Hiệu quả kinh tế dự án: 

 - Giá trị hiện tại ròng NPV = 6.365,689 triệu ñồng 
 - Hệ số hoàn vốn nội bộ IRR = 14,03% 
 - Thời gian hoàn vốn: 7 năm 6 tháng 
 - Thời gian hoàn vốn theo chiết khấu: 8 năm 7 tháng. 

b. Về thủ tục pháp lý của dự án: 
 - Ngày 22/10/2008 Ban QLKKT ðông Nam ñã cấp giấy chứng nhận ñầu tư số 
27221000026 cho KCN Hoàng Mai và ñiều chỉnh lại vào ngày 16/3/2009. 
 - Ngày 22/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ñã có văn bản số 2244/TTG-KTN về việc phê 
duyệt bổ sung KCN Hoàng Mai vào danh mục các KCN ưu tiên phát triển năm 2015 và ñịnh 
hướng ñến năm 2020 của cả nước; 
 - Ngày 08/1/2009 UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết ñịnh số 62/Qð.UBND-CN về việc 
thành lập KCN Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
 ðến nay thủ tục pháp lý của dự án ñã hoàn tất. 

c. Công tác huy ñộng vốn cho dự án: 
 - Ngày 26/11/2008 tại lễ khởi công dự án Ngân hàng Phát triển Việt Nam ñã ký kết 
biên bản thỏa thuận cung cấp vốn cho dự án. 
 - Ngày 05/2/2009 Ngân hàng Phát triển Việt Nam ñã có công văn số 247/NHPT-Tð 
chấp thuận cho vay vốn dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai với giá 
trị 520 tỷ ñồng (chiếm 63% tổng mức ñầu tư). 
 - Hiện nay Công ty cùng chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An ñã hoàn tất ñược nội 
dung của hợp ñồng tín dụng trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua ñể ký kết . 

d. Công tác ñền bù giải phóng mặt bằng: 
 - Ngày 25/5/2008 UBND huyện Quỳnh Lưu ra Quyết ñịnh số 1095/Qð.UBND về việc 
thành lập Hội ñồng ñền bù GPMB KCN Hoàng Mai; 

- Ngày 14/11/2008 UBND huyện Quỳnh Lưu ñã ra Quyết ñịnh số 3831/QðUB-ND về 
việc phê duyệt phương án ñền bù tổng thể với giá trị 189 tỷ ñồng; 

ðến nay Công ty cùng Hội ñồng ñền bù GPMB hoàn thành hồ sơ ñền bù chi tiết và chi 
trả xong tiền ñền bù cho dân ñược 18 ha của xã Quỳnh Dỵ và triển khai lập hồ sơ ñền bù chi 
tiết của thị trấn Hoàng Mai. 

e. Cơ chế chính sách ưu ñãi riêng ñối với dự án 
 Dự án KCN Hoàng Mai nằm cạnh Khu kinh tế Nghi Sơn có cơ chế ưu ñãi ñặc biệt. ðể 
KCN Hoàng Mai sớm hình thành và có lợi thế cạnh tranh trong khu vực Nam Thanh Bắc Nghệ 
cần có chính sách ưu ñãi riêng cho dự án. Vì vậy ngày 29/9/2008 Công ty có tờ trình số 
1221/TT-DKNA gửi UBND tỉnh về việc xin cơ chế ưu ñãi riêng cho KCN Hoàng Mai. Ngày 
13/3/2009 Thường vụ tỉnh uỷ Nghệ An ñã thông qua cơ chế ưu ñãi hỗ trợ xây dựng Khu công 
nghiệp Hoàng Mai như sau: 
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- ðồng ý hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn vật nỗ. 
 - Hỗ trợ các dự án ngoài hàng rào Khu công nghiệp về cấp nước, cấp ñiện và thông tin 
liên lạc. 
 - ðồng ý về chính sách ñào tạo lao ñộng cho các nhà ñầu tư thứ cấp. 

II. K Ế HOẠCH ðẦU TƯ TRONG THỜI GIAN T ỚI 
1. Dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai 

 Căn cứ kế hoạch thu hút ñầu tư cho khu công nghiệp, kế hoạch ñầu tư thực hiện dự án 
ñược dự kiến như sau: 

1.1. Năm 2009: 
a. Nhu cầu thuê ñất: 

 - Hiện tại ñã có 7 nhà ñầu tư có chứng nhận ñầu tư với tổng diện tích sử dụng ñất 66,29 
ha chiếm 32,7%. Dự kiến trong năm 2009 thu hút ñầu tư hết 85,4 ha ở phía Tây kênh nhà Lê, 
chiếm 41,2%. 

b. Tiến ñộ thi công: 

 Trong năm 2009 Công ty dự kiến ñầu tư ñồng bộ toàn bộ hạ tầng cho khu vực phía Tây 
kênh nhà Lê có tổng diện tích là 93,46 ha với các hạng mục: 
 - San nền: 93,46 ha. 
 - Giao thông: 

 Tuyến RD01: Từ KM 0+00 ñến KM 0+460 
  Tuyến RD02: Từ KM 0+00 ñến KM 1+600 
     Tuyến RD03: Từ KM 1+160 ñến KM 3+245 

- Hệ thống ñiện: Nâng cấp ñường ñiện 10KV hiện có, bổ sung thêm ñường 22KV. 
 - Hệ thống cấp nước: Xây dựng mô ñun thứ nhất nhà máy cấp nước với công suất 3000 
m3/ ngày ñêm và hệ thống ñường ống ñồng bộ với hệ thống giao thông. 
 - Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải ñồng bộ với hệ thống giao thông. 

c. Kế hoạch huy ñộng vốn: 

 Vốn tự có:  64 tỷ ñồng 
 Vốn huy ñộng các nhà ñầu tư, vay ngân hàng thương mại: 36,351 tỷ ñồng 
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển: 239,200 tỷ ñồng 
 Tổng cộng: 339,551 tỷ ñồng 

1.2. Năm 2010:  
a. Nhu cầu thuê ñất : 

Năm 2010 dự kiến sẽ có các nhà ñầu tư sau ñầu tư vào KCN: 
 - Tập ñoàn Dân Kiến – Trung Quốc   sử dụng 31 ha 
 - Công ty TNHH bật lửa Trung Lai   sử dụng 03 ha 
 - Công ty khoáng sản, luyện kim Hòa Hưng  sử dụng 36 ha 
 - Tập ñoàn xi măng Việt Nam    sử dụng 15 ha 

  Tổng cộng:      sử dụng 85ha 
Các nhà ñầu tư này sẽ lấp ñầy toàn bộ khu vực ðông kênh nhà Lê, Bắc tuyến RD01 với 

diện tích 73,64 ha chiếm 36,18% 
b. Tiến ñộ thi công : 
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 Công ty dự kiến sẽ ñầu tư xây dựng khu vực phía ðông kênh nhà Lê, phía Bắc tuyến 
RD01 bao gồm các hạng mục : 
 - San nền :  73,64 ha 
 - Giao thông : 
  Tuyến RD01: Từ KM 0+460 ñến KM 0+960 
  Tuyến RD02: Từ KM 1+600 ñến KM 3+81 
 - Hệ thống cấp ñiện : Bổ sung ñồng bộ lưới ñiện 
 - Hệ thống cấp nước : Xây dựng mô ñun thứ hai của nhà máy cấp nước nâng công suất 
ñạt thiết kế 7800 m3/ ngày ñêm và hệ thống ñường ống ñồng bộ với hệ thống giao thông. 
 - Hệ thống thoát nước mưa: ñồng bộ với hệ thống giao thông. 
 - Thoát nước thải: Xây dựng mô ñun thứ nhất trạm xử lý nước thải và hệ thống ñường 
ống ñồng bộ với hệ thống giao thông. 

c. Kế hoạch huy ñộng vốn: 

 Vốn tự có: 67 tỷ ñồng 
 Vốn huy ñộng các nhà ñầu tư, vay ngân hàng thương mại: 41,544 tỷ ñồng 
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển: 156 tỷ ñồng 
 Tổng cộng: 264,544 tỷ ñồng 

1.3. Năm 2011: 
a. Nhu cầu thuê ñất: 

 Diện tích ñất còn trống trong Khu công nghiệp là 63,61 ha chiếm 31,12% tổng diện 
tích. Dự kiến: Tổng Công ty CPXL Dầu khí Việt Nam ñầu tư nhà máy bê tông ñúc sẵn và nhà 
máy chế tạo cấu kiện thép; Công ty CPXD Dầu khí Nghệ An xây dựng nhà máy gạch bê tông 
nhẹ. 

b. Tiến ñộ thực hiện: 

 Trong năm 2011 Công ty dự ñịnh ñầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ khu công nghiệp 
gồm các hạng mục: 
 - San nền: 73,64 ha 
 - Giao thông: Tuyến RD03: Từ KM 1 + 160 ñến KM 0 + 00 

- Hệ thống cấp ñiện: Hoàn chỉnh lưới ñiện 22 KV 
 - Hệ thống cấp nước: Hoàn chỉnh 
 - Hệ thống thoát nước mưa ñồng bộ với hệ thống giao thông. 
 - Thoát nước thải: Xây dựng mô ñun thứ hai trạm xử lý nước thải và hệ thống ñường 
ống ñồng bộ với hệ thống giao thông. 

c. Kế hoạch huy ñộng vốn: 

 Vốn tự có: 32 tỷ ñồng. 
 Vốn huy ñộng các nhà ñầu tư, vay ngân hàng thương mại: 51,93 tỷ ñồng. 
 Vốn vay Ngân hàng Phát triển: 124,8 tỷ ñồng 
 Tổng cộng: 208,73 tỷ ñồng. 

2. Các dự án chuẩn bị ñầu tư : 
 Năm 2009 nền kinh tế thế giới khủng hoảng ñang trên ñà hồi phục. Trong nước với 
chính sách kiềm chế lạm phát, kích cầu ñầu tư của Chính phủ làm cho lãi suất ngân hàng và 
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giá cả vật liệu giảm dẫn ñến giá thành xây lắp trong giai ñoạn hiện nay thấp. ðây là những lợi 
thế khách quan mà Công ty có thể tận dụng nhằm phát huy ñược mọi tiềm lực nâng cao hiệu 
quả ñầu tư. Mặt khác cùng với sự phát triển của Công ty phát sinh ra một số vấn ñề sau : 
 a. Nhu cầu về nhà ở : 

 Trong những năm qua, song song với sự lớn mạnh không ngừng của Công ty là sự tăng 
lên về số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty. Một yêu cầu ñặt ra trước mắt là tạo ñiều 
kiện cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác, toàn tâm cống hiến góp phần ñưa Công ty 
lên một tầm cao mới phù hợp với thời ñại phát triển mới. Vấn ñề bức xúc nhất hiện nay của 
người lao ñộng là nhu cầu về nhà ở. Vậy giải pháp tốt nhất cho nhà ở của cán bộ công nhân 
viên là Công ty ñầu tư xây dựng chung cư, nhà liền kề ñể bán lại cho cán bộ với giá ưu ñãi. 
Bên cạnh việc xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên, Công ty còn nhận thấy trên ñịa bàn 
thành phố nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung với lượng cư dân ngày càng ñông kéo theo nhu 
cầu về nhà ở ngày càng trở nên bức thiết. Do ñó cần thiết xây dựng khu ñô thị mới, khu nhà ở 
xã hội ñể ñáp ứng ñược nhu cầu trên. ðây là vấn ñề ñược Nhà nước khuyến khích ñầu tư và 
ñược hỗ trợ lãi suất. 
 b. Tăng năng lực thiết bị và cung cấp nguyên vật liệu: 

 Năm 2009, nhằm ñáp ứng yêu cầu thi công của hàng loạt các công trình Công ty ñang 
thực hiện trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An và ở các công trường như: Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, hạ 
tầng khu lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa, hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai - Quỳnh Lưu, 
nhà máy nhiệt ñiện Vũng Áng, nhà máy thủy ñiện Hủa Na… Công ty cần thiết phải ñầu tư 
mua sắm máy móc thiết bị và khai thác chế biến nguyên vật liệu cung cấp cho các công trình. 
Công tác này không những tạo sự chủ ñộng cho Công ty trong quá trình thi công mà quan 
trọng hơn là góp phần làm tăng nội lực thiết bị hiện có của Công ty ngày càng vững mạnh, ñủ 
khả năng thực hiện các dự án lớn, tăng sức cạnh tranh và uy tín trên thị trường trong quá trình 
hội nhập. 
 Qua phân tích trên, năm 2009 HðQT Công ty dự kiến ñầu tư các dự án như sau: 

2.1. Dự án ñầu tư nâng cao năng lực thiết bị năm 2009 
 Tổng mức ñầu tư: 35 tỷ ñồng, trong ñó: 

Vốn tự có 15% = 5,25 tỷ ñồng 
 Vốn vay 85% = 29,75 tỷ ñồng 
 Tỷ suất lợi nhuận bình quân: 14,77%/năm. 

2.2. Dự án mỏ ñá tại Hoàng Mai 
 Tổng mức ñầu tư: 20 tỷ ñồng 
 Vốn tự có 15% =  3 tỷ ñồng 
 Vốn vay 85% = 17 tỷ ñồng 
 Tỷ suất lợi nhuận bình quân: 27%/năm. 

2.3. Dự án ñầu tư xây dựng chung cư, nhà liền kề tại thành phố Vinh 

Tổng mức ñầu tư: 105 tỷ ñồng 
 Vốn tự có 20% = 31,5 tỷ ñồng 
 Vốn huy ñộng từ cán bộ CNV và khách hàng 30% = 31,5 tỷ ñồng 
 Vốn vay: 50% = 52,5 tỷ ñồng;  
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Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm: 10% 
 

III. K ẾT LUẬN 
 ðể triển khai ñầu tư các dự án nêu trên Công ty cần bổ sung vốn ñiều lệ phục vụ cho 
các dự án với giá trị như sau: 

1. Các dự án năm 2008: 
 - Dự án mỏ ñá núi Voi:    3,95 tỷ ñồng 
 - Dự án thiết bị 2008:    7,95 tỷ ñồng 
 - Dự án trạm trộn bê tông Hưng ðông:  1,8 tỷ ñồng 

Tổng: 13,7 tỷ ñồng (trong tổng số 45 tỷ ñồng vốn ñiều lệ năm 2008). 
2. Các dự án năm 2009: 

-    Dự án KCN Hoàng Mai:    40 tỷ ñồng 
- Dự án Khu chung cư, nhà liền kề:   5 tỷ ñồng 
- Dự án mỏ ñá tại Hoàng Mai:   5 tỷ ñồng 
- Dự án ñầu tư thiết bị 2009:   5 tỷ ñồng 
Tổng: 55 tỷ ñồng (55 tỷ ñồng vốn ñiều lệ tăng bổ sung năm 2009) 
Với mục ñích các dự án ñược ñầu tư hiệu quả, tại ðại hội ñồng cổ ñông hôm nay 

HðQT Công ty kính trình tới cổ ñông thông qua biểu quyết ñồng ý ñầu tư các dự án trên và ủy 
quyền cho HðQT thực hiện các thủ tục ñầu tư theo ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 
 Trên ñây là toàn bộ tình hình ñầu tư các dự án trong thời gian qua và kế hoạch ñầu tư 
trong thời gian tới HðQT Công ty xin báo cáo trước cổ ñông. 
 Xin chân thành cảm ơn.  

Trân trọng! 

                                                                                                  T/M HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận:                                                                                                Chủ tịch 
- Như trên 
- Tổng PVC: ðể b/cáo 
- TV HðQT 
- Ban Tổng giám ñốc, BKS 
- Lưu HðQT, VT 

 
 
                                                               Phan Hải Tri ều 
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     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                             
          
              Số :        / TT - HðQT                                                       Vinh, ngày       tháng     năm 2009 
 

TỜ TRÌNH 

V/v: Xin phê duyệt nội dung hợp ñồng tín dụng ñầu tư 
và hợp ñồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai. 

 

Kính gửi:   ðại hội ñồng cổ ñông Công ty CPXD Dầu khí Nghệ An 

  

- Căn cứ Công văn số 2793/UBND.ðT của UBND tỉnh Nghệ An ngày 09/5/2008 V/v 

ñồng ý giao cho Công ty CPXD Dầu khí Nghệ An làm chủ ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng KCN Hoàng Mai; 

- Căn cứ Nghị quyết số 220/NQ-HðQT-TCT của Tổng công ty CPXL Dầu khí Việt 

Nam ngày 06/6/2008 V/v chủ trương ñầu tư dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 3853/Qð - UBND.ðT của UBND tỉnh Nghệ An ngày 

05/9/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 166/Qð-HðQT của Hội ñồng quản trị Công ty CPXD Dầu khí 

Nghệ An ngày 08/10/2008 V/v phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Hoàng Mai; 

- Căn cứ giấy chứng nhận ñầu tư số 27221000026 của Ban Quản lý khu kinh tế ðông 

Nam cấp ngày 22/10/2008; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 62/Qð.UBND-CN ngày 08/1/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc thành lập KCN Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An; 

- Căn cứ công văn số 247/NHPT-Tð ngày 05/2/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam về việc cho vay vốn dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai;  

- Căn cứ Quyết ñịnh số 19/Qð-HðQT ngày 06/3/2009 của Hội ñồng quản trị Công ty 

V/v phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai; 

 Ngày 05/3/2009 Hội ñồng quản trị Công ty họp mở rộng và ñã thống nhất nội dung của 

hợp ñồng tín dụng ñầu tư và hợp ñồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai tại KCN 

Hoàng Mai ñã ñược Công ty CPXD Dầu khí Nghệ An và Ngân hàng Phát triển Việt Nam lập 

với các nội dung chính như sau: 

1. Hợp ñồng tín dụng ñầu tư: 
 Gồm 14 ñiều 12 trang trong ñó nêu rõ:  

 - Mục ñích sử dụng tiền vay: sử dụng ñể ñầu tư dự án theo quyết ñịnh phê duyệt ñầu tư 

số 166/Qð-HðQT ngày 8/10/2008 và Quyết ñịnh phê duyệt ñiều chỉnh số 19/Qð-HðQT ngày 

06/3/2009. 

 - Số tiền vay: 520 tỷ ñồng 
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 - Thời hạn vay: 10 năm 

 - Lãi suất nợ trong hạn: 6,9%/năm 

 - Lãi suất nợ quá hạn: = 150% lãi suất cho vay trong hạn 

 - Cam kết của các bên. 

 - ðiều kiện, thời hạn, kế hoạch, phương thức và thủ tục giải ngân. 

 - Thời hạn trả nợ gốc: 9 năm 

 - Kỳ hạn trả lãi: hàng tháng 

 - Chuyển nợ quá hạn, thu hồi nợ trước hạn 

 - Bảo ñảm tiền vay: theo biện pháp thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay là toàn 

bộ tài sản hình thành của Dự án với tổng giá trị: 812.836.174.000 ñồng 

 - Quyền và nghĩa vụ của các bên 

 - Thông báo và trao ñổi thông tin; xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp; ñiều khoản thi 

hành. 

2. Hợp ñồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai: 
 Gồm 13 ñiều 9 trang trong ñó nêu rõ: 

 - Tài sản thế chấp: bao gồm các tài sản hình thành trong tương lai của Dự án; Tổng giá 

trị của tài sản thế chấp căn cứ vào giá trị dự án ñược duyệt của tài sản là: 812.836.174.000 

ñồng 

 - Mục ñích thế chấp, nghĩa vụ ñược bảo ñảm: trả nợ gốc, lãi, tiền phí, tiền bồi thường 

thiệt hại và các nghĩa vụ khác (nếu có); hoàn trả, thanh toán của bên thế chấp trong trường hợp 

Hợp ñồng bị chấm dứt. 

 - Cam kết của bên thế chấp 

 - Bảo hiểm ñối với tài sản thế chấp; ñăng ký thế chấp 

 - Quyền và nghĩa vụ của các bên 

 - Xử lý tài sản thế chấp 

 - Thanh toán tiền thu ñược từ tài sản thế chấp 

 - Thông báo và trao ñổi thông tin; xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và ñiều khoản 

thi hành. 

(Tài li ệu ñính kèm: dự thảo 2 bản hợp ñồng). 
 Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua nội dung hai hợp ñồng 

nêu trên và giao cho Hội ñồng quản trị, Ban tổng giám ñốc Công ty thực hiện các bước tiếp 

theo ñúng với các quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

Trân trọng! 

                                                                                                T/M HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận:                                                                                           CHỦ TỊCH 
- Tổng PVC: ðể b/cáo 
- TV HðQT 
- Ban Tổng giám ñốc, BKS 
- Lưu HðQT, VT 

 
                                       
                                                                                                                    Phan Hải Tri ều 
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     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                             
          
              Số :        / TT - HðQT                                                       Vinh, ngày       tháng     năm 2009 
 

TỜ TRÌNH  
V/v: Thông qua Bản dự thảo sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng  

của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 
 

 
Kính gửi: Quý vị cổ ñông Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

    
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;  
- Căn cứ Quyết ñịnh số 12/2007/Qð - BTC ngày 12/3/2007 của Bộ Tài chính về việc 

ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán; 

- Căn cứ ðiều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/ 
Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2007/Qð – BTC ngày 
19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;  

Hội ñồng quản trị Công ty PVNC trình ðại hội ñồng cổ ñông biểu quyết thông qua bản 
Dự thảo sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty. 

I. M ục ñích chỉnh sửa ðiều lệ: 
- Nâng cao Quy chế quản trị Công ty và ñáp ứng các ñiều kiện của một công ty niêm 

yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

II. Các nội dung sửa ñổi, bổ sung của bản Dự thảo ðiều lệ: 

 1. Tại Khoản 1 ðiều 1:  

- Tại ñiểm h ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: "Cán bộ quản lý" là Tổng giám ñốc ñiều 
hành, Phó tổng giám ñốc và Kế toán trưởng Công ty, Thủ trưởng các ñơn vị trực thuộc và 
Trưởng các phòng ban . 

- Bổ sung ñiểm l như sau: “ Cổ ñông lớn ” là cổ ñông sở hữu  trực tiếp hoặc gián tiếp 
từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; 

2. Tại Khoản 1 ðiều 3 :  
Bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh của Công ty:  
- Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (ñá, cát, sỏi, quặng các loại...); 
- Kinh doanh phân bón nông nghiệp, các  sản  phẩm  từ nông sản, dịch vụ cây giống; 
- Kinh doanh các sản phẩm từ gỗ, khai thác và sơ chế gỗ, ñồ mỹ nghệ. 
Bỏ lĩnh vực kinh doanh sau:  
Dịch vụ cung ứng lao ñộng cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng. 
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3. Tại Khoản 2 ðiều 11: Quyền của cổ ñông: 

Bổ sung ñiểm k và ñiểm l như sau: 

k. Quyền ñược thông báo ñầy ñủ thông tin ñịnh kỳ và thông tin bất thường về hoạt ñộng 
của Công ty. 

l. Cổ ñông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp Nghị 
quyết của ðại hội ñồng cổ ñông, Nghị quyết của Hội ñồng quản trị vi phạm pháp luật những 
quyền lợi cơ bản của cổ ñông theo quy ñịnh của pháp luật, cổ ñông có quyền ñề nghị không 
thực hiện các quyết ñịnh ñó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy ñịnh. Trường hợp các quyết 
ñịnh vi phạm pháp luật nêu trên gây tổn hại tới Công ty, Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng giám ñốc phải ñền bù cho Công ty theo trách nhiệm của mình. Cổ ñông có quyền 
yêu cầu công ty bồi thường theo trình tự, thủ tục pháp luật quy ñịnh. 

4. Tại ðiều 12: Nghĩa vụ của cổ ñông 

Bổ sung khoản 6 như sau: 

Cổ ñông lớn không ñược lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại ñến các quyền và lợi ích 
của Công ty và của các cổ ñông khác. 

5. - Tại ñiểm a Khoản 2  ðiều 17 ñược sửa ñổi như sau: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ ñông ñủ ñiều kiện tham gia và biểu quyết tại ñại hội trong 
vòng mười  ngày trước ngày bắt ñầu tiến hành ðại hội ñồng cổ ñông; chương trình họp, và các 
tài liệu theo quy ñịnh phù hợp với luật pháp và các quy ñịnh của Công ty. 

- Tại Khoản 3 ðiều 17 ñược sửa ñổi như sau: Thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông 
phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn ñề sẽ ñược thảo luận và 
biểu quyết tại ñại hội. ðối với các cổ ñông ñã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp 
ðại hội ñồng cổ ñông có thể ñược gửi ñến tổ chức lưu ký, ñồng thời công bố trên phương tiện 
thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của 
công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo ñịa phương nơi công ty ñóng trụ sở chính. ðối 
với các cổ ñông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông có 
thể ñược gửi cho cổ ñông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu ñiện bằng phương thức 
bảo ñảm tới ñịa chỉ ñã ñăng ký của cổ ñông, hoặc tới ñịa chỉ do cổ ñông ñó cung cấp ñể phục 
vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ ñông ñã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax 
hoặc ñịa chỉ thư ñiện tử, thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông có thể ñược gửi tới số fax hoặc 
ñịa chỉ thư ñiện tử ñó. Trường hợp cổ ñông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể 
ñựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp ðại hội ñồng cổ 
ñông phải ñược gửi trước ít nhất bảy ngày trước ngày họp ðại hội ñồng cổ ñông, (tính từ ngày 
mà thông báo ñược gửi hoặc chuyển ñi một cách hợp lệ, ñược trả cước phí hoặc ñược bỏ vào 
hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông phải ñược 
công bố trên website của Công ty ñồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ ñông. 

6. Khoản 2 ðiều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ðại hội ñồng cổ 
ñông ñược bổ sung thêm: 

ðối với những vấn ñề nhạy cảm và nếu cổ ñông có yêu cầu, Công ty phải chỉ ñịnh tổ 
chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

7. Khoản 1 ðiều 26 ñược sửa ñổi như sau: 

Hội ñồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội ñồng quản trị ñể bầu ra 
một Chủ tịch. Trừ khi ðại hội ñồng cổ ñông quyết ñịnh khác, Chủ tịch Hội ñồng quản trị sẽ 
không kiêm chức Tổng giám ñốc ñiều hành của Công ty. Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm 
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nhiệm chức Tổng giám ñốc ñiều hành phải ñược phê chuẩn hàng năm tại ðại hội ñồng cổ ñông 
thường niên.  

8. Khoản 1 ðiều 37 ñược bổ sung ñiểm i như sau: 

i. Ban kiểm soát có thể báo cáo trực tiếp  với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hoặc các 
cơ quan quản lý Nhà nước khác trong trường hợp phát hiện những hành vi mà họ cho là vi 
phạm pháp luật hoặc vi phạm ðiều lệ Công ty của các thành viên Hội ñồng quản trị, các thành 
viên Ban Tổng giám ñốc và các cán bộ quản lý. 

Trên ñây là các nội dung báo cáo và ñề xuất của HðQT, kính trình ðại hội ñồng cổ 
ñông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua./. 

Nơi nhận:                                                                        TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên: Xin ý kiến;                                                                     CHỦ TỊCH 
- HðQT TCT CPXL Dầu khí VN: ðể b/cáo; 
- Lưu HðQT, VT. 
 
 
                                                                                                    Phan Hải Tri ều 
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     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                                   
          
              Số :        / PA - HðQT                                                         Vinh, ngày       tháng     năm 2009 
 

PHƯƠNG ÁN 
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ðIỀU LỆ 

 VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM  
 

Kính gửi: Quý vị cổ ñông Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 
 
Nhằm ñáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh giai ñoạn 

2009-2015, Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An dự kiến sẽ phát hành bổ sung 55 tỷ 
ñồng ñể tăng vốn ñiều lệ từ 45 tỷ lên 100 tỷ trong năm 2009 theo Nghị quyết của ðại hội ñồng 
cổ ñông thường niên năm 2008. 

Hội ñồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVNC) trình Quý vị cổ 
ñông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn ñiều lệ trong năm 2009 như sau: 

1. Mục ñích tăng vốn ñiều lệ:  

Công ty cần tăng vốn ñiều lệ ñể ñáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh như sau: 
- Căn cứ vào chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, Công ty cần tăng cường năng 

lực tài chính ñể mở rộng quy mô kinh doanh. Việc tăng vốn ñiều lệ lần này của Công ty cũng 
nhằm theo ñuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn ñịnh và dài hạn 

- Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Công ty với CBNV và cổ ñông, thu hút nhân tài. 
- Củng cố và phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất và trang thiết bị thi công ñể 

ngày càng ñáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và mạng lưới kinh doanh ( Xây dựng hệ thống 
kho chứa; hoàn thiện công nghệ, dây chuyền sản xuất; mua sắm tài sản cố ñịnh…) 

2. Yêu cầu về vốn kinh doanh, vốn ñiều lệ: 

Dự kiến phát hành 5.500.000 cổ phần, tương ñương 55.000.000.000 ñồng mệnh giá ñể 
tăng vốn ñiều lệ lên 100 tỷ ñồng. 

3. Phương án phát hành: 

Phát hành cho cổ ñông hiện hữu 
Khối lượng dự kiến phát hành : 5.500.000 cổ phần. 
Giá phát hành   : 10.000 ñồng/CP 
Tổng mệnh giá   : 55.000.000.000 ñồng.  
Bằng chữ    : Năm mươi lăm  tỷ ñồng. 

Tỷ lệ thực hiện: 9:11, một cổ phiếu là một quyền mua và cổ ñông sở hữu 9 quyền mua 
sẽ ñược mua 11 cổ phiếu mới, với mệnh giá 10.000 ñồng/CP. Cụ thể: 

- Tổng Công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam ñược mua thêm : 2.805.000 cổ phiếu. 
- Các cổ ñông hiện hữu khác ñược mua thêm   : 2.695.000 cổ phiếu 
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4. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ ( nếu có ) trong quá trình phân phối và số cổ phiếu các 
cổ ñông không thực hiện quyền:  

- ðối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và ñể ñảm bảo không vượt 
quá số lượng phát hành cũng như thuận tiện trong việc giao dịch khi niêm yết, số lượng cổ 
phần phát hành thêm mà cổ ñông sở hữu quyền ñược mua sẽ ñược làm tròn xuống ñến hàng 
chục. 

- Toàn bộ cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu cổ ñông hiện hữu không mua hết sẽ ủy 
quyền toàn bộ cho Hội ñồng Quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp cho các cán bộ giữ vị 
trí chủ chốt, các CBCNV trong toàn công ty theo chức danh công việc của từng người. Khi xác 
ñịnh chính xác số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ ñông không thực hiện quyền, Hội ñồng quản trị, 
Ban Tổng giám ñốc và Công ñoàn Công ty sẽ tiến hành họp ñể thống nhất danh sách CBCNV 
và số lượng cổ phần ñược phân phối tiếp với mức giá 10.000 ñồng/cổ phần. 

5. Thời hạn phát hành: 

Sau khi ðại hội ñồng cổ ñông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn ñiều lệ 
và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành các bước sau ñể thực hiện việc tăng vốn: 

- Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép UBCKNN 
- Thực hiện phương án phát hành theo phương án ñược UBCKNN chấp thuận. 
- Thời gian hoàn thành việc phát hành dự kiến trong Quý 2/2009. 

6. Niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội:  

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn ðiều lệ, uỷ quyền cho Hội ñồng quản trị Công ty làm 
các thủ tục pháp lý ñể niêm yết bổ sung cổ phiếu trên TTGDCK Hà Nội. 

7. Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn ñiều lệ: 

Sau khi huy ñộng ñược số tiền 55 tỷ ñồng từ việc phát hành thêm lần này, PVNC dự 
kiến sử dụng vốn thu ñược vào công tác ñầu tư và kinh doanh các dự án sau: 

-    Dự án KCN Hoàng Mai:    40 tỷ ñồng 
- Dự án Khu chung cư, nhà liền kề:   5 tỷ ñồng 
- Dự án mỏ ñá tại Hoàng Mai:   5 tỷ ñồng 
- Dự án ñầu tư thiết bị 2009:   5 tỷ ñồng 
Tổng: 55 tỷ ñồng (55 tỷ ñồng vốn ñiều lệ tăng bổ sung năm 2009) 

8. Uỷ quyền: 

ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2009 ủy quyền cho Hội ñồng quản trị PVNC 
tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, hồ sơ liên quan theo ñúng quy ñịnh của Bộ Tài 
chính và Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn ñiều lệ theo ñúng kế 
hoạch.                                                             

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên;                                                                                    Chủ tịch 
- Lưu HðQT, VT                                                                                                   
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      TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                             
          
           Số :        / TT - HðQT                                                            Vinh, ngày       tháng     năm 2009 

 
TỜ TRÌNH 

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 
 

Kính gửi: Quý vị cổ ñông Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 
 

1. Căn cứ pháp lý 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 

thông qua ngày 07/6/2008; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2008 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính 

quốc tế kiểm toán; 

- Căn cứ ñề xuất của Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 
 

Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2009 thông qua 

phương án phân chia lợi nhuận sau thuế như sau: 

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2008: 
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ 

An do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tệ kiểm toán trong năm 2008 vừa qua: 

- Doanh thu:        173.092.645.221 ñồng. 

- Lợi nhuận trươc thuế:      7.336.962.100 ñồng. 

- Lợi nhuận sau thuế:     6.309.603.657 ñồng 

- Trích lập các quỹ:                                        6.309.603.657 ñồng. 

Trong ñó: 

- Quỹ ñầu tư phát triển                                          1.153.366.767 ñồng 

Trích lập 2% LN:      126.192.073 ñồng 

Bổ sung thuế TNDN ñược miễn giảm:  1.027.174.694 ñồng 

- Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận :    315.480.183 ñồng 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5,4% LN:                           340.756.707 ñồng 

- Số tiền chia cổ tức với tỷ lệ 10%/năm:              4.500.000.000 ñồng 

Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua Phương án phân phối lợi 

nhuận nêu trên. 
Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

- Như trên;                                                                                    Chủ tịch 
- Lưu HðQT, VT 

 
 
      



  

44 - 

       TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                             
          
              Số :        / TT - HðQT                                                       Vinh, ngày       tháng     năm 2009 
 

TỜ TRÌNH 
Về phương án thù lao của Hội ñồng quản tr ị, Ban kiểm soát  

và người lao ñộng trong Công ty 
 

 

Kính gửi: Quý vị cổ ñông Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 
 

Căn cứ số liệu của Phòng tài chính kế toán, chi phí cho Hội ñồng quản trị và Ban kiểm 

soát thực hiện như sau: 

- Chi phí Hội ñồng quản trị: 116.100.000 ñồng. 

- Chi phí Ban kiểm soát: 54.400.000 ñồng. 

Trong ñó: 

+ Thù lao cho thành viên Hội ñồng quản trị: 2 triệu ñồng/người/tháng. 

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 1,5 triệu ñồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát 

không chuyên trách: 01 triệu ñồng/người/tháng. 

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty năm 2009; 

- Căn cứ Công văn số 838/DKVN ngày 17/4/2008 về việc xây dựng kế hoạch tiền 

lương 2008 thì thành viên không chuyên trách HðQT không quá 4 triệu ñồng/người/tháng, 

thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát không quá 3 triệu ñồng/người/tháng. 

Vì vậy ñề nghị ðại hội ñồng cổ ñông phê duyệt mức chi thù lao cho Hội ñồng quản trị 

và Ban kiểm soát năm 2009 như sau: 

+ Thù lao chuyên trách HðQT ( Tổng thu nhập ) : 15 ñồng/tháng. 

+ Thù lao cho thành viên HðQT không chuyên trách : 02 triệu ñồng/người/tháng. 

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát 1,5 triệu ñồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát không 

chuyên trách: 01 triệu ñồng/người/tháng. 

Tổng cộng chi phí dự kiến năm 2009: là 350 triệu ñồng 

                                                                                               Vinh, ngày 10 tháng 4 năm 2009 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên;                                                                                    Chủ tịch 
- Lưu HðQT, VT 

 
 
 
                                                                                                           Phan Hải Tri ều 
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     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                         ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                             
          
              Số :        / TT - HðQT                                                       Vinh, ngày       tháng     năm 2009 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2009. 

 
Kính gửi: Quý vị cổ ñông Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 

 
Căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An 

thông qua ngày 07/6/2008;  

- Căn cứ ñề xuất của Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội cổ ñông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm 

toán tài chính cho Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An năm 2009 là: 

Công ty TNHH ki ểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC . 

ðịa chỉ: Số 9, lô 1A ñường Trung Yên phường Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội. 

Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua việc lựa chọn Công ty 

kiểm toán tài chính nêu trên. 

                                                                                               Vinh, ngày 10 tháng 4 năm 2009 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên;                                                                                    Chủ tịch 
- Lưu HðQT, VT 

 
 
                                                                                           
                                                                                                   Phan Hải Tri ều 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY UỶ QUYỀN 
( Về việc tham dự ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2009 

 Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An ) 
 
1. Bên uỷ quyền: 
Tên cá nhân: ……………………………………………………………………………. 
CMND số: ……………………. cấp ngày ………………. tại ………………………… 
ðịa chỉ: …………………………………………………………………………………. 
ðiện thoại: ……………………………………………………………………………… 
Số cổ phần sở hữu: …………………………………………………………… cổ phần. 
( Bằng chữ: …………………………………………………………………………… ). 
 
2. Bên nhận uỷ quyền: 
Tên cá nhân: ……………………………………………………………………………. 
CMND số: ……………………. cấp ngày ………………. tại ………………………… 
ðịa chỉ: …………………………………………………………………………………. 
ðiện thoại: ……………………………………………………………………………… 
Số cổ phần sở hữu: …………………………………………………………… cổ phần. 
( Bằng chữ: …………………………………………………………………………… ). 
 
3. Nội dung uỷ quyền: 
Bên nhận uỷ quyền ñược ñại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự ðại hội 
ñồng cổ ñông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An 
ñược tổ chức vào ngày 10/4/2009 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ðại hội 
ñồng cổ ñông liên quan ñến số cổ phần ñược uỷ quyền. 
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy ñịnh hiện hành của Pháp luật và của ðiều lệ Công ty Cổ phần xây dựng 
Dầu khí Nghệ An. 
 
      Ng��i ���c u� quy�n                                                        Ng��i u� quy�n                                                                                                                    
           ( Ký, ghi rõ họ tên )                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên )                       
 
 
 
 
 


