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BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
SXKD năm 2010 - phương hướng năm 2011  

và định hướng phát triển đến năm 2015 
 

Phần I 
Đánh giá thực hiện nhiệm vụ  kế hoạch năm 2010 

 
Năm 2010 là năm thứ 5 thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh theo mô 

hình công ty cổ phần. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng của lạm 
phát, lãi suất vay vốn lưu động cao, tỷ giá ngoại tệ biến động… Nhưng với sự nỗ 
lực, cố gắng của cán bộ CNV và sự điều hành sát sao của Hội đồng quản trị, Đảng 
bộ công ty, các mặt hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định, đạt 
tăng trưởng khá so với năm 2009 và cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2010 đề ra. 
 
I. Một số chỉ tiêu cơ bản. 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh: 
% Thực hiện 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu 
Đơn vị 

tính 
Kế hoạch 
năm 2010 

Thực hiện  
năm 2010 

So với 
KH năm 

2010 

So cùng 
kỳ năm 

2009 

I  Giá trị SXKD  Tr.đg 103.167,6  89.619,66 86,7%  199,3% 
1 GTSX xây lắp  Tr.đg  101.167,6 88.281,66 87,7% 197,5% 

2 GT SXKD khác Tr.đg      2.000,0  798,0 39,9%  

II 
Giá trị đầu tư phát 
triển Tr.đg 1.500,0 500,0 33,3%  

III Tổng doanh thu Tr.đg  90.646,80  84.346,9 93,1% 170,4% 

1 Doanh thu xây lắp Tr.đg 88.646,8 83.548,9 94,2% 168,8% 

2 Doanh thu khác Tr.đg 2.000,0 798,0 39,9%  

IV Tổng nộp ngân sách NN Tr.đg 4.758,0 3.803,0 79,9% 168,4% 

V Lợi nhuận thực hiện Tr.đg 2.022,0 2.302,0 113,8% 177,8% 

VI Tỷ lệ chia cổ tức % 13% 13% 100% 144,4% 
VII Lao động và thu nhập       

1 Lao động bình quân Người 504,0 420 83,3% 175,0% 

2 
TN bình quân người/ 
tháng 1000đ 3.400,0 3.400 100,0% 119,3% 
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2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD một số lĩnh vực 

2.1 Lĩnh vực thi công xây lắp: 

Trong năm 2010 Công ty thực hiện 10 công trình với tổng giá trị hợp đồng  
133,2 tỷ đồng. Kết quả giá trị sản lượng xây lắp thực hiện trong năm 2010 đạt 
89,619 tỷ đồng đạt 86,9% kế hoạch và đạt mức tăng trưởng 199,3% so với năm 
2009; Giá trị doanh thu:  84,47 tỷ đồng đạt 93,2% kế hoạch năm và đạt mức tăng 
trưởng 170,4% so với năm 2009. 

- Các công trình do Công ty thi công cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ hợp đồng 
và được các chủ đầu tư và tư vấn đánh giá cao. Trong quá trình thi công không xảy 
ra sự cố kỹ thuật, một số công trình thi công đảm bảo tiến độ như: Công trình Cấp 
nước Phường Bắc Lãm 9- Hà Đông; Cấp nước Phường Đồng Mai- Hà Đông; Mạng 
cấp nước khu đô thị Ecopark… 

 Tuy nhiên một số công trình công tác tổ chức thi công, thanh quyết toán còn 
chậm như: Hệ thống thoát nước Quy Nhơn, Nhà máy nước Nam Trực- Nam Định. 

- Công tác an toàn lao động tại phần lớn các công trình được duy trì nghiêm túc và 
đảm bảo. Công ty thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra công tác an toàn vệ sinh 
lao động tại các công trường. 

- Công tác giao thầu giao khoán các công trình được chú trọng, tạo sự chủ động cho 
các đội lập kế hoạch thực hiện, cũng như chủ động trong công việc. 

2.2 Công tác tìm kiếm thị trường và công tác đấu thầu 

- Năm 2010 Công ty đã mở rộng ra được nhiều địa bàn hoạt động trong nước 
và chủ động tham gia đấu thầu nhiều gói thầu có giá trị và quy mô lớn như: Trạm 
bơm tăng áp Hà Đông, giá trị gói thầu 70 tỷ đồng; Hệ thống cấp nước Kiêu Kỵ- Gia 
Lâm giá trị gói thầu 38,3 tỷ đồng; Thiết kế và thi công Hệ thống cấp nước liên xã 
Thanh Lang, Liêm Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh HảI Dương giá trị 24,3 tỷ đồng. 

Công tác đấu thầu của Công ty đã dần dần đi vào nề nếp và các hồ sơ tham 
gia đấu thầu được các chủ đầu tư đánh giá cao. 

2.3 Lĩnh vực đầu tư 

Trong năm 2010 căn cứ vào tình hình thi công thực tế công ty đã đầu tư 600 
(m2) cốp pha định hình khung sắt, mặt ván tre thi công bê tông không trát công 
trình NMN Nam Trực- Nam Định và đã phát huy được hiệu quả cao. 

Công ty đã có phương án đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị để phục vụ và 
điều hành thi công như đầu tư ván khuôn thép, máy đào, máy ép cọc và một số máy 
móc, thiết bị thi công khác giao các đội chủ động đầu tư. 

 

3. Tình hình quản lý tài chính doanh nghiệp 
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Do khủng hoảng tài chính trên toàn cầu, trong đó có Việt nam vì vậy các tổ 
chức tín dụng thắt chặt việc cho vay vốn. Bên cạnh đó vốn điều lệ của Công ty nhỏ, 
tài sản đảm bảo thấp dẫn đến việc vay vốn tín dụng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy 
nhiên với sự cố gắng của Ban điều hành tài chính Công ty vẫn đảm bảo vốn phục vụ 
sản xuất kinh doanh và đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, thanh toán vốn vay đúng 
hạn, không để nợ quá hạn. 

Về công tác thu hồi vốn và công nợ: Được coi là công tác trọng tâm trong 
quá trình điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2010 Công ty 
đã thu hồi được 62.093 triệu đồng đạt 89,8% kế hoạch. Công tác thu hồi vốn đạt kết 
quả thấp nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trong việc lập hồ sơ thanh toán khối 
lượng hoàn thành và thu hồi vốn các công trình của một số cán bộ còn yếu kém. 

Công tác hạch toán kế toán thực hiện tốt theo các chuẩn mực kế toán hiện 
hành. 

Công tác quyết toán tài chính năm 2010: Đảm bảo đúng thời gian quy định và 
đă được công ty kiểm toán AAFC kiểm toán và đánh giá đã chấp hành tốt chế độ 
chính sách, quy định của Nhà nước. 

 

4. Công tác tổ chức, quản lý 

4.1 Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương: 
4.1.1 Xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ cho công tác quản lý: 
- Xây dựng đề án, phương án sắp xếp tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý của Công 
ty. 
- Xây dựng các văn bản phục vụ cho công tác quản lý trình Hội đồng quản trị và 
Giám đốc Công ty Quyết định ban hành các văn bản sau:  

+ Bổ sung sửa đổi Quy chế Quản lý lao động và phân phối tiền lương;  
+ Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty; 
+ Quy định về phân công phân cấp ký kết hợp đồng lao động; 
+ Quy định về việc quản lý kinh tế thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 
+ Quy định về việc chấp hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; 
+ Xây dựng đơn giá tiền lương của Công ty trình Tổng Công ty phê duyệt. 

- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Công ty. 
- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty ban hành Quy chế quản 
lý công tác bảo hộ lao động trong Công ty. 
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện Điều lệ và hoạt động 
của Công ty. Thực hiện Bộ Luật lao động và mọi chủ trương, đường lối chính sách 
của Đảng và Nhà nước đã ban hành. 

4.1.2  Công tác cán bộ: 
- Thực hiện đúng quy trình quản lý cán bộ trong việc bổ nhiệm cán bộ; nhận xét 
đánh giá chất lượng cán bộ công tác trong năm; 
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4.1.3 Công tác lao động: 
- Tham mưu và thực hiện Quyết định của Giám đốc về việc phân công bố trí lao 
động phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty. 
- Thực hiện đúng chức năng quản lý nhân sự và các quy định của Pháp luật   

4.1.4 Đào tạo; Tuyển dụng: 

- Công tác đào tạo luôn được Công ty chú trọng cụ thể:  
Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề: 33 người; 
Trong đó: 

+ Đại học tại chức:     02 người 
+ Chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn:   10 người 
+ Nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên:  09 người 
+ Thi nâng bậc thợ cho CNKT:    12 người  

- Công tác tuyển dụng: Đảm bảo đúng quy định về tiếp nhận, tuyển dụng lao động; 
Năm 2010 Công ty đã tuyển dụng:  32  người  
Trong đó:  

+ Trình độ đại học:     16 người 
+ Trung cấp:      02 người 
+ Công nhân kỹ thuật:     14 người 
+ HĐ lao động thuê ngoài ngắn hạn:          420 người 

4.1.5 - Công tác tiền lương: 

- Thu nhập BQ của người lao động: 3.400.000đ/ người/ tháng 
- Thực hiện phân phối tiền lương và thu nhập theo quy chế đã được ban hành; đồng 
thời theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện đơn giá tiền lương và kiến nghị sửa đổi 
những bất hợp lý cho phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty. 
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện đơn giá tiền lương; tăng giảm lao 
động, chất lượng lao động theo định kỳ và đột xuất. 

4.2  Công tác hành chính:  
Thường xuyên quan tâm đến việc trang thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu 

phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty; quản lý xe con, con dấu và văn thư lưu 
trữ hồ sơ theo đúng quy định;  

4.3  Công tác thi đua khen thưởng:  
Năm 2010 đề nghị Tổng Công ty xét khen thưởng các danh hiệu gồm: 
- Đối với tập thể: Bằng khen Bộ XD: 01 tập thể; Tập thể lao động xuất sắc: 03 tập 
thể; TT lao động tiên tiến: 03 tập thể. 
- Đối với cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ: 01 người; Bằng khen Bộ 
XD: 02 người; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 14 người 

4.4  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: 
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- Thực hiện đúng quy định về mối quan hệ với chính quyền địa phương, đảm bảo an 
toàn trật tự và an ninh trong doanh nghiệp cũng như công tác bảo vệ nội bộ đối với 
cán bộ chủ chốt, cán bộ Đảng, Đoàn thể. 
- Tham gia thực hiện chính sách xã hội từ thiện và các phong trào khác do cơ quan 
đoàn thể địa phương phát động. 

4.5 Những mặt còn tồn tại : 
- Cơ cấu tổ chức của các Đội SX chưa đủ mạnh; thiếu cán bộ kỹ thuật và công nhân 
kỹ thuật lành nghề, kể cả cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ ở các 
phòng ban còn hạn chế về trình độ cũng như kinh nghiệm công tác. 
- Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động thời vụ và 
việc trả lương cho người lao động chưa được kịp thời. 

 
Phần II 

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011 và các 
giải pháp chủ yếu để thực hiện. 

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ SXKD với những kết quả đạt được trong năm 
kế hoạch 2010 với định hướng phát triển của Công ty và nguồn công việc chuyển 
tiếp cũng như các công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2011. Công ty 
Viwaseen.2 đạt mục tiêu phấn đấu năm 2011 như sau: 

I. Phương hướng nhiệm vụ: 

1. Các chỉ tiêu cơ bản 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị 
tính 

Kế hoạch 
năm 2011 

I  Giá trị SXKD  Tr.đg    160.191,54  
1 GTSX xây lắp  Tr.đg    155.246,87  
2 GT SXKD khác Tr.đg 4.944,68   

II Giá trị đầu tư phát triển Tr.đg        4.900,00  
III Tổng doanh thu Tr.đg 150.174,00 

1 Doanh thu xây lắp Tr.đg    145.229,32  

2 Doanh thu khác Tr.đg    4.944,68 
IV Tổng nộp ngân sách NN Tr.đg 6.334,13 
V Lợi nhuận thực hiện Tr.đg 4.072,96 
VI Tỷ lệ chia cổ tức % 14% 

VII Lao động và thu nhập    

1 Lao động bình quân Người 650,00 

2 TN bình quân người/ tháng 1000đ 4.200,00 
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2. Các nhiệm vụ trọng tâm 
2.1 Trong lĩnh vực xây lắp: 
- Phấn đấu hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư. 
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự tại các đội sản xuất  đủ mạnh trong công tác 
quản lý thi công, làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn. 
- Động viên, phát huy tinh thần chủ động kế hoạch tài chính của các tổ, đội nhằm 
nâng cao hiệu quả công việc, lợi nhuận của đơn vị. 
- Hoàn thiện bộ máy quản lý thi công tại văn phòng công ty, thường xuyên theo sát, 
đôn đốc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật đội đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hồi vốn. 
- Đầu tư cốp pha định hình, giàn giáo, máy đào, máy ép cọc nhằm tạo thế chủ động 
và nâng cao hiệu quả trong SXKD. 

2.2  Công tác tài chính kế toán 
- Tiếp tục khai thác, tìm tòi, huy động các nguồn vốn từ ngân hàng cũng như của 
các cá nhân trong Công ty phục vụ thi công. 
- Chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi vốn, thu hồi công nợ từ các công trình đã hoàn 
thành.  

2.3  Công tác đấu thầu 
- Tiếp tục bám sát các gói thầu nguồn vốn WB cho nước sạch nông thôn và đô thị. 
Các gói thầu nguồn vốn ngân sách Thành phố trên địa bàn Hà nội và Hà nội mở 
rộng. Chú trọng tìm kiếm các gói thầu thoát nước và xử lý nước thải, để nâng cao 
năng lực cạnh tranh. 
- Hoàn thiện năng lực thiết kế nhằm tạo thế chủ động trong đấu thầu thiết kế và thi 
công. 
- Liên tục cập nhật các nhà cung cấp, các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao để 
đưa vào hồ sơ dự thầu nhằm tạo được lợi thế cạnh tranh. 
 Phấn đấu tìm kiếm công việc gối đầu cho năm 2012  và các năm tiếp theo 
mức tăng trưởng 15 – 20% về doanh thu. 

2.4 Công tác tổ chức, quản lý  
Căn cứ chức năng nhịêm vụ SXKD và quy mô hoạt động của Công ty năm 

2011. Để phấn đấu hoàn thành suất sắc chức năng nhiệm vụ và thực hiện các mục 
tiêu kinh tế - xã hội, vì việc làm và đời sống của người lao động; vì chiến lược phát 
triển của Tổng công ty và Công ty, nhất là khi nền kinh tế hội nhập của nước ta hiện 
nay thì công tác tổ chức lao động cần phải thực hiện một số giải pháp sau: 
- Thường xuyên kiến nghị việc sắp xếp biên chế và bố trí cán bộ phù hợp với đề án 
sắp xếp tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý của công ty, kiện toàn tổ chức sản xuất 
các Đội công trình trong từng thời kỳ. 
- Giải quyết chế độ đối với số lao động nghỉ lâu ngày không có điều kiện tham gia 
công tác. 
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- Tổ chức triển khai quy trình quản lý cán bộ, thường xuyên làm tốt công tác kiểm 
tra, đánh giá chất lượng cán bộ thuộc quyền quản lý. 
- Lập quy hoạch tuyển dụng; đào tạo CBCNV theo yêu cầu SXKD của Công ty. Cụ 
thể tuyển chọn cán bộ có trình độ đại học và công nhân kỹ thuật từ các trường đào 
tạo chính quy; các cán bộ từ đơn vị khác chuyển đến, nhằm xây dựng một đội ngũ 
cán bộ chuyên sâu, công nhân kỹ thuật lành nghề. Bên cạnh đó tiếp tục cử cán bộ, 
nhân viên đi học các lớp đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt để từng bước xây 
dựng lực lượng CBCNV chuyên ngành xây dựng, cấp thoát nước và môi trường có 
kiến thức quản lý giỏi, trình độ kỹ thuật và kỹ năng kinh nghiệm cao để chủ động 
trong công tác 
- Duy trì các biện pháp thúc đẩy công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo sản 
xuất tuyệt đối an toàn; chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 
động. 
- Tiếp tục vận động CBCNV tích cực tham gia thi đua thực hiện phong trào lao 
động giỏi, khuyến khích người lao động có phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. 
 

II. Một số giải pháp thực hiện 
 
Để thực hiện kế hoạch năm 2011 với mức tăng trưởng cao so với năm 2010 

tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực của toàn 
Công ty và các đơn vị xây lắp trong việc huy động nguồn nhân lực và triển khai 
đồng bộ, có hiệu quả, Công ty chú trọng thực hiện một số biện pháp sau: 
- Không ngừng củng cố, hoàn thiện bộ máy điều hành từ Công ty đến đội sản xuất, 
động viên, khuyến khích các nhân tố tích cực, phát triển các đội mạnh của Công ty. 
Kiên quyết thay đổi hoặc sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với năng lực. 
- Khuyến khích phát huy vai trò cá nhân tự tìm kiếm công việc, các cá nhân tự huy 
động được nguồn lực tài chính phục vụ thi công. 
- Quyết toán khoán và thanh lý hợp đồng các công trình đã kết thúc bảo hành, nhằm 
tạo ra sự minh bạch, sòng phẳng giữa Công ty với Đội, khuyến khích các cá nhân 
hăng say lao động sản xuất. 
- Sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định về quản lý thi công, quản lý tài chính, 
quy chế giao khoán cho phù hợp với tình hình hiện tại. Tạo ra tính thống nhất và 
đồng thuận cao giữa lãnh đạo Công ty và các đội sản xuất. 
- Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, các đoàn thể nhằm vận động, gắn kết các cá 
nhân trong Công ty, chung tay xây dựng ngôi nhà chung Viwaseen.2 ngày càng 
phát triển. 
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Phần III 
Định hướng kế hoạch 5 năm  

Giai đoạn 2011 đến 2015 
  

Trên cơ sở kết quả đạt được trong giai đoạn  từ 2006 đến 2011, căn cứ tình 
hình thực tế của đơn vị, Công ty Viwaseen.2 đặt ra một số mục tiêu phấn đấu kế 
hoạch giai đoạn 05 năm tiếp theo 2011 đến 2015 như sau: 
 
 
 

Các chỉ tiêu tổng hợp kế hoạch 
sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 đến 2015 

 

TT Các chỉ tiêu 
chủ yếu 

Đơn 
vị 

tính 

Kế hoạch 
năm 
2011 

Kế hoạch 
năm 
2012 

Kế hoạch 
năm 
2013 

Kế hoạch 
năm 
2014 

Kế 
hoạch 
năm 
2015 

% Tăng 
trưởng  

năm 2015 
so với 
2010 

I Giá trị SXKD Trđ 160.191,5 200.239,4 250.299,3 312.874,1 391.092,6 436,4% 

III Tổng doanh thu 
thu tiền Trđ 150.174,0 182.000,0 222.040,0 270.000,0 330.000,0 391,2% 

IV Tổng nộp NS 
Nhà nước Trđ 6.634,1 7.960,9 9.553,1 11.463,8 13.756,5 361,7% 

V Lợi nhuận thực 
hiện Trđ 4.072,9 4.887,5 5.865,0 7.038,1 8.445,7 366,9% 

VI Tỷ lệ chia cổ tức % 14% 16% 17% 19% 20% 153,8% 

VII Lao động và thu 
nhập   - - - -  

1 Lao động bình 
quân Người 650,00 840,0 850,0 1.000,0 1.100,0 261,9% 

2 Thu nhập bình 
quân người/tháng 1000đ 4.200,00 4.875,0 5.850,0 6.750,0 7.500,0 220,6% 

                 
 
 Trên đây là bản báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, đồng thời đưa ra phương hướng kế 
hoạch 5 năm tiếp theo 2011 đến 2015 của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty 
Viwaseen.2 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.  

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN.2 

(Đã ký) 
 

   Trương Huy Hải 


