
 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

      Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm 

vụ được giao trong năm 2021 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau: 

PHẦN I:  

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA Hội đồng quản trị TRONG NĂM 2021 

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2021: 

    Trong năm 2021, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty bao gồm: 

     + Từ tháng 01 – 10/2021: 06 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập bao gồm: 

         Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch 

         Ông Hồ Minh Hoàng – Phó Chủ tịch (thành viên độc lập)  

         Ông Trương Văn Việt – Phó Chủ tịch 

         Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên 

         Ông Lê Hồng Việt – Thành viên 

         Ông Khuất Tùng Phong – Thành viên độc lập 

     + Từ 10/2021: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) 6 thành viên trong đó có 

02 thành viên độc lập. 

         Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch 

         Ông Cao Minh Hiếu – Phó Chủ tịch  

         Ông Trương Văn Việt – Phó Chủ tịch thường trực 

         Ông Thiệu Lê Bình – Thành viên 

         Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên độc lập 

         Ông Đặng Văn Vũ Duy – Thành viên độc lập 

 

 



2. Đánh giá tình hình hoạt động của  Công ty năm 2021: 

a. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2021: 

Trong năm 2021, hoạt động thi công xây dựng bị gián đoạn do tình hình dịch bệnh Covid-19 

đồng thời ảnh hưởng do sự tăng giá của vật liệu xây dựng, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành đưa 

ra những giải pháp thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã 

đề ra. 

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng: 

- Quản trị Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và 

các bên liên quan. 

 - Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt 

đối với nhà thầu phụ/nhà cung cấp.  

- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm 

tin của người lao động đối với Công ty. 

       HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm 

quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định 

hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó, các nội dung trọng yếu đã được HĐQT thông 

qua như sau: 

+ Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 

+ Phương án chi trả cổ tức 80% bằng cổ phiếu 

+ Bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự cao cấp đảm bảo công tác điều hành Công ty. 

b. Thù lao của HĐQT trong năm 2011: 

     Trong năm 2021, Hội đồng quản trị nhận thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2021 phê duyệt. 

c. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:  

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch. 

- Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký. Thực hiện giải đáp thông tin liên quan 

đến quyền lợi ích cổ đông; 

- Hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 80%, cao nhất kể từ khi Công ty niêm yết. Cổ 

phiếu phát hành thêm từ chi trả cổ tức đã niêm yết đầy đủ đúng quy định trên HOSE. 

 

d.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 



HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn 

đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng 

Giám Đốc; 

Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng 

mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời. 

Năm 2021, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Tổng 

Giám đốc cùng toàn thể CBNV  Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, 

đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi theo 

đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và 

sự tăng giá của vật liệu xây dựng. 

e. Hoạt động của từng thành viên HĐQT 

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:  

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều 

lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng 

thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty 

- Thành viên HĐQT độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt 

công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động 

của kiểm soát nội bộ Công ty, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ 

- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp 

sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT. 

PHẦN II: 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022 

1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh: 

- Tập trung chỉ quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoach đề ra; 

- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả; 

2. Công tác tài chính:  

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn; 

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi. 

3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông: 

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập 

cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.  



- Đào tạo, luân chuyển và thường xuyên đánh giá năng lực CBNV để bố trí công việc phù 

hợp. Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường bồi dưỡng nhân sự quản lý trực tiếp tại công 

trình. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư. 

4. Công tác khác: 

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 

Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy nội bộ của Công ty.  

- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động 

công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty. 

- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh 

của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro. 

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng 

hoạt động năm 2022. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp 

hoạt động quản trị Công ty ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững. 

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý vị cổ đông.  

Trân trọng./. 

                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                             CHỦ TỊCH                  

 

                                                                                                                          (Đã ký) 

 

 

                                                                                                              NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 


