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CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
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Phần I: Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
1. Đánh giá chung
- Thuận lợi:
Năm 2011 lãnh đạo Công ty đã xác định là năm rất khó khăn trên toàn quốc

nói chung và nghành xây dựng nói riêng. Từ nhận biết trên Công ty đã nêu cao tinh

thần đoàn kết nhất trí trong toàn Công ty. Ngay từ đầu năm Công ty đã đề ra định
hướng trong chỉ đạo sản xuất lấy công tác xây lắp làm nhiệm vụ chính, đây là
nghành nghề truyền thống và là sở trường của đơn vị. Song song với nhiệm vụ xây
lắp chúng ta tiến hành công tác kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng sao
cho phù hợp với năng lực của đơn vị và sự phát triển của xã hội. Xây dựng quy chế
hợp lý, mở rộng thị trường cũng như các chủ đầu tư có vốn phù hợp với năng lực
của đơn vị. Với thương hiệu VINACONEX chúng ta cũng có lợi thế tham gia đấu
thầu các công trình lớn.

- Khó khăn:
Năm 2011 nền kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp rất nhiều khó khăn

thách thức. Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế diễn ra thường
xuyên.

Do công tác chỉ đạo kìm chế lạm phát của Đảng và Chính phủ, nhiều công
trình không có vốn phải dừng thi công. Một số công trình trọng điểm của Nhà nước
thi công nhưng công tác thanh toán chậm, cộng với lãi suất ngân hàng cao và một
số ngân hàng không có tiền cho vay; Đồng thời giá cả thị trường biến động tăng
đặc biệt là giá cả vật liệu xây dựng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm ảnh hưởng
trực tiếp đến công tác sản xuất kinh doanh và đời sống của cán bộ công nhân viên.

Mặt khác do phát triển thị trường, nhiều công trình ở xa, công tác cán bộ
điều hành chưa đủ tầm, công nhân lành nghề còn thiếu và một số công trình do giải
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phóng mặt bằng chậm cũng ảnh hưởng đến tiến độ cũng như hiệu quả sản xuất
kinh doanh.

2. Thực hiện các chỉ tiêu năm 2011
Bảng chỉ tiêu thực hiện 2011 (sau kiểm toán)

% so víi
KH

2011ChØ tiªu §VT
KH
n¨m
2011

Thùc hiÖn
n¨m 2011

I. Tæng gi¸ trÞ sxkd toµn c«ng ty Tr. ®g 605.000 610.786 101%

1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p  (c¶ vËt t A cÊp) Tr. ®g 540.000 547.699 101%

2. Gi¸ trÞ SXKD bÊt ®éng s¶n Tr. ®g 35.000 35.100 100%

3. Gi¸ trÞ SXCN, VLXD Tr. ®g 30.000 27.987 93%

II. Tæng doanh thu toµn c«ng ty Tr. ®g 505.000 540.601 107%

1. Doanh thu x©y l¾p Tr. ®g 414.000 421.458 102%

2. Doanh thu SXKD bÊt ®éng s¶n Tr. ®g 60.000 80.572 134%

3 Doanh thu s¶n xuÊt CN,VLXD Tr. ®g 25.000 26.042 104%

4. Doanh thu kh¸c

Trong ®ã doanh thu tõ H§ tµi chÝnh Tr. ®g 6.000 12.529 209%

III. Tæng Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr. ®g 16.119 16.169,3 100,3%

Iv. Lîi nhuËn sau thuÕ Tr. ®g 12.089 12.485,9 103%

v. tû lÖ cæ tøc % 15 12% 80%

Vi. Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n Tr. ®g 80.000 84.298 105%

VIi. khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Tr. ®g 5.145 5.647 110%

VIIi. nép ng©n s¸ch Tr. ®g

1. C¸c kho¶n ph¶i nép Tr. ®g 24.821 18.231 73%

2. C¸c kho¶n ®· nép: Tr. ®g 20.393 10.293 50%

ix. §Çu t x©y dùng c¬ b¶n Tr. ®g 65.000 28.966 45%

 * §Çu t ph¸t triÓn nhµ, ®« thÞ Tr. ®g 50.000 19.620 39%

 * §Çu t chiÒu s©u thiÕt bÞ, më réng SX Tr. ®g 15.000 9.346 62%

X. Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng

1. Lao ®éng sö dông b×nh qu©n (c¶ H§) ngêi 1.950 2.450 126%

2. Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/th¸ng 1.000
®g

3.750 4.200 112%
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II. Đánh giá các mặt đã làm được năm 2011
Năm 2011 Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo luôn nêu cao

tinh thần trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đơn vị, khắc phục
khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra giám sát
luôn được lãnh đạo Công ty coi trọng, cập nhật xử lý thông tin và được giải quyết
kịp thời đảm bảo sự thông suốt trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Công tác cán bộ không ngừng được tăng cường và ngày càng phát huy vai

trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ công nhân có tay nghề ngày

càng cao có tâm huyết gắn bó với Công ty, công tác xây dựng quy chế được xây
dựng và bổ sung thường xuyên cho phù hợp, xây dựng hệ thống quản lý ngày càng

chặt chẽ, tạo dựng uy tín phát huy hiệu quả cao, giải quyết được các tồn đọng của
thời gian trước để lại.

1. Công tác xây lắp
Năm 2011 lãnh đạo Công ty đã định hướng xây lắp là nhiệm vụ chính và cần

được tập trung chỉ đạo để phát huy hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy mà Công ty đã

không ngừng mở rộng thị trường tập trung vào các Chủ đầu tư có vốn và công

trình phù hợp với năng lực của đơn vị như các nghành giao thông, thủy lợi,
XDDD-CN hoặc Chủ đầu tư là các cơ quan Quản lý của Bộ giao thông, Bộ Nông
nghiệp, Bộ Công an..., và một số công trình thuộc các tỉnh cũng như các nhà đầu tư
khác...Không ngừng nâng cao năng lực khai thác thị trường cũng như công tác đấu
thầu sao cho hiệu quả nhất.

Công tác tổ chức thực hiện các dự án không ngừng được đổi mới sao cho
phù hợp với năng lực thực tế của Công ty cả về thiết bị, tài chính cũng như năng
lực cán bộ từ lãnh đạo cho đến phòng ban các đội. Hiện nay Công ty vẫn áp dụng
mô hình Công ty quản lý trực tiếp, giao khoán cho các Đội và có các phần việc
giao khoán cho B phụ như kết cấu thép lớn hoặc cung cấp các loại sản phẩm
chuyên dụng ...Tất cả các hình thức đều có quy chế quản lý điều hành cụ thể tạo
dựng được uy tín, nâng cao năng lực phát huy hiệu quả nhất.

Trong năm qua Công ty đã tổ chức thi công rất nhiều công trình, các công

trình Công ty quản lý cơ bản đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an
toàn. Không ngừng nâng cao năng lực cán bộ quản lý điều hành từ lãnh đạo Công
ty cho đến Phòng ban, công trường, đội xây dựng, thi công đến đâu nghiệm thu
thanh toán đến đấy.

Cụ thể như công trình thủy điện Bản Chát, đây là công trình nằm ở xa và là

công trình thủy điện đầu tiên Công ty thi công do vậy ban đầu gặp không ít khó
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khăn cả về thi công và thanh toán, sau khi Công ty nghiên cứu sắp xếp sàng lọc đội
ngũ cán bộ quản lý điều hành, đến nay việc thi công đã đi vào ổn định đạt tiến độ,
an toàn và hiệu quả. Ngoài ra một số các công trình lớn khác như đô thị mới Bắc
An Khánh, Quốc lộ 3, công an tỉnh Hòa Bình, Thủy lợi Tân Mỹ...cũng tổ chức thi
công đảm bảo được những yêu cầu đề ra.

Chính vì định hướng và phát triển những lĩnh vực xây lắp đúng, công tác tổ
chức điều hành hợp lý, năm 2011 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra và chuyển
tiếp nguồn công việc sang năm 2012 có giá trị là 1.241,779 tỷ đồng, điều đó khẳng
định sự đi lên phát triển vững chắc của Công ty.

2. Công tác kinh doanh bất động sản
Năm 2011 là năm thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do lãi vay

rất lớn, nguyên vật liệu tăng cao, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn. Xác định
trước những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh bất động sản, Vì thế lãnh đạo Công ty
đã xác định như sau:

- Dự án 57 Vũ Trọng Phụng: Tập trung tổ chức thi công khối chung cư và
hoàn thiện thủ tục bán căn hộ để thu tiền, tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để
bán 30% căn hộ còn lại do quy định của thành phố để thu tiền nhanh phát huy hiệu
quả của dự án

Khối văn phòng sẽ tổ chức thi công vào cuối năm 2011 để năm 2012 sẽ thi
công xong  phần thô và hoàn thiện bên ngoài trước lúc khối chung cư đi vào hoạt
động (Quý 3 năm 2012).

Các dự án khác đang tiếp cận và triển khai, một mặt cứ nghiên cứu bám sát

chờ thời điểm thích hợp sẽ tiếp tục triển khai
3. Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng

- Mỏ đá Đồng Hấm: Do thị trường xây dựng năm 2011 gặp rất nhiều khó khăn mặc
dù Công ty đã đưa ra phương án khoán nhưng kết quả chưa đạt theo kế hoạch, mặt
khác từ tháng 6 năm 2011 mỏ đá phải tạm dừng do công tác cấp phép khai thác hết
hạn và Chính phủ có văn bản tạm dừng cấp phép để rà soát lại, đến đầu năm 2012
Chính phủ mới đồng ý cho cấp tiếp dẫn đến mỏ đá phải chờ mấy tháng.
- Trạm trộn bê tông Hòa Lạc: Do năm 2011 các dự án xây dựng nguồn vốn gặp
khó khăn do vậy Công ty phải chỉ đạo là không bán chịu hoặc nếu bán chịu phải có
bảo lãnh hợp đồng thì mới cấp, do vậy công tác sản xuất cũng không hoàn thành kế
hoạch, công tác thu hồi công nợ chưa cao ( tập trung chủ yếu là đường Láng – Hòa

Lạc) từ những năm trước.
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- Trạm trộn bê tông Bản Chát: Đây là trạm trộn phục vụ cho dự án thủy điện Bản
Chát của Công ty do vậy công tác sản xuất kinh doanh đáp ứng kịp thời phục vụ thi
công và phát huy hiệu quả tốt.

4. Công tác kinh doanh máy móc thiết bị
- Công tác kinh doanh máy móc thiết bị: Những năm trước đây thiết bị của công ty
tập trung vào đường Láng – Hòa Lạc sau khi xong chúng ta đã tiến hành bảo
dưỡng và điều động sản xuất phục vụ các công trình trong Công ty như hoàn thiện
đường Láng – Hòa Lạc, Hạ tầng khu đô thị Bắc An Khánh, Quốc lộ 3, công trình

Tân Mỹ... ngoài ra một số xe máy phục vụ trạm trộn, mỏ đá và cho thuê toàn bộ
máy móc thiết bị đảm bảo khấu hao theo quy định và có lãi, nhìn chung tất cả thiết
bị đều được sử dụng tốt, hệ số luân chuyển cao như cần cẩu, đà giáo cốp pha vừa
đáp ứng được tiến độ các công trình và đạt hiệu quả.

5. Công tác đầu tư máy móc thiết bị
Trong năm 2011 Công ty có kế hoạch đầu tư máy đào, máy ủi để phục vụ

công trình Đập thủy lợi Tân Mỹ và IAMƠR nhưng do tình hình vốn của các công
trình hạn chế chỉ thi công hoàn thiện các phần việc dở dang, do vậy lãnh đạo Công
ty quyết định không đầu tư mới mà chỉ tập trung vào sửa chữa máy móc thiết bị
hiện có để phục vụ sản xuất.

6. Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ:
Trong năm 2011 công tác thanh quyết toán các công trình thi công đến đâu

nghiệm thu thanh toán đến đó, riêng một số công trình như thủy điện Bản Chát đầu
năm bị chậm nhưng Công ty đã thay đổi cán bộ nên công tác thi công và thanh

toán đã cố gắng hoàn thành tốt, đường Láng – Hòa Lạc cũng đã cơ bản hoàn thành,

công tác thu hồi công nợ do xác định các chủ đầu tư có vốn mới thi công do vậy
các công trình thi công trong năm cơ bản làm đến đâu thanh toán đến đó.

7. Các mặt công tác khác:
- Công tác cán bộ: Trong năm Công ty đã xây dựng quy chế trong đó có quy chế
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cử đi học các lớp quản lý nâng cao trình độ chuyên

môn, công tác tuyển dụng và quản lý cán bộ được thực hiện tốt, tạo dựng lòng tin

của cán bộ, công tác tuyển dụng công nhân đã liện hệ các trường đào tạo để tuyển
dụng và điều động về các đơn vị.
- Công tác đời sống.
+ Trả lương hàng tháng kịp thời đến tận tay người lao động.
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+ Cơ sở vật chất phục vụ môi trường làm việc cho cán bộ cũng như phòng ban

công ty, công trường đảm bảo.
+ Trên các công trường nơi ăn chốn ở được vệ sinh sạch sẽ, bếp ăn hợp vệ sinh.
+ Thực hiện công tác bảo hộ lao động, hệ thống an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh
công nghiệp trên các công trường tốt.
+ Công tác thi đua khen thưởng chấp hành tốt, công tác kỷ luật nghiêm minh.

+ Tham gia vào các phong trào văn hóa, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người
nghèo, vùng bão lũ do Nhà nước và Tổng Công ty phát động.
+ Công tác tổ chức cho CBCNV đi du lịch, nghỉ mát, thực hiện tốt.

III. Các vấn đề còn tồn tại năm 2011
1. Công tác điều hành sản xuất:
Công ty đã phân công nhiệm vụ từ lãnh đạo Công ty, các phòng ban nghiệp

vụ, các công trường các đội nhưng sự phối hợp đôi lúc chưa được tốt, chưa được
cương quyết, đặc biệt là các công trình trọng điểm ở xa, công tác chỉ đạo cũng như
điều hành chưa sâu sát, chưa thực tế dẫn đến giải quyết công việc chưa kịp thời ảnh
hưởng đến tiến độ cũng như phát huy hiệu quả của công trình.

2. Công tác cán bộ:
Công ty đã xác định yếu tố con người là rất quan trọng, đặc biệt do địa bàn

hoạt động rộng, lực lượng phân tán do vậy công tác cán bộ còn thiếu những cán bộ
lãnh đạo trẻ, khỏe, tâm huyết nhất là các đồng chí trưởng, phó phòng, đội trưởng
hay chỉ huy công trường và cán bộ kỹ thuật có trình độ quản lý độc lập, công nhân
có tay nghề còn thiếu.

3.Công tác thực hiện quy chế:
Công ty đã xây dựng quy chế rất rõ ràng nhưng trong quá trình thực hiện có

một số đồng chí còn chưa thực hiện đúng, nhất là các đồng chí phòng ban cũng
như đội trưởng, chỉ huy trưởng dẫn đến công tác quản lý điều hành còn ách tắc,
chưa kịp thời.

4. Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:
Công tác thanh toán một số công trình còn chậm như công trình thủy điện

Bản Chát đầu năm 2011 tuy nhiên đến cuối năm đã khắc phục được nhiều nhưng
vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, công trình đường Láng – Hòa Lạc đã tập trung chỉ đạo
rất cao nhưng còn nhiều yếu tố khách quan do cán bộ Tổng thầu, tư vấn của dự án
chuyển đi do vậy công tác làm hồ sơ cũng bị chậm dẫn đến công tác thu hồi công
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nợ chưa cao. Trạm trộn bê tông cũng thu hồi công nợ chậm (tồn đọng công nợ chủ
yếu ở các Nhà thầu thi công dự án đường Láng - Hòa Lạc).

5.Công tác kinh doanh bất động sản - vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị:
-Công tác kinh doanh bất động sản: Công tác giải quyết thủ tục bán nhà 30% quỹ
nhà thành phố chậm do thủ tục thành phố Hà Nội cũng như các Sở ban ngành rất
phức tạp dẫn đến chậm, một số thủ tục pháp lý thời gian đầu làm chưa có kinh
nghiệm do vậy phải hoàn thiện lại rất phức tạp và mất thời gian.
- Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng: Cả trạm trộn bê tông cũng như mỏ đá đã

đưa ra cơ chế khoán nhưng đều chưa đạt được kế hoạch đề ra do tình hình nhiều
công trình xây dựng không có vốn,  mặt khác công tác cán bộ chưa đủ năng lực
đáp ứng yêu cầu giai đoạn này cùng với sự điều hành của lãnh đạo chưa được sâu
sát và chấn chỉnh thường xuyên.

- Công tác kinh doanh máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị của công ty chủ yếu là
máy cũ và rất nhiều máy đã hết khấu hao do vậy để đáp ứng sản xuất cũng như
hiệu quả ,công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa rất quan trọng, tuy vậy lực lượng
cán bộ quản lý còn yếu nhất là các đồng chí có kinh nghiệm, trách nhiệm cao. Mặt
khác hầu hết các công trình nằm phân tán khắp nơi do đó công tác điều hành theo

dõi quản lý gặp rất nhiều khó khăn, những yếu tố đó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả
kinh doanh.

* Tóm lại:
Năm 2011 qua các kết quả đạt được cũng như những tồn tại nêu trên, nhưng

với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt
định hướng chiến lược đề ra. Không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các

dự án đầu tư có vốn, tăng cường đội ngũ cán bộ, phát huy những thế mạnh điều
kiện sẵn có của công ty để phát huy uy  tín, hiệu quả cao nhất để hoàn thành kế
hoạch đề ra, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên từ đó cán bộ
công nhân viên phấn khởi, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của
đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết để xây dựng đơn vị phát triển vững chắc tạo đà

cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.
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Phần II: Mục tiêu- Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012
I. Những mục tiêu chủ yếu: Năm 2012 Công ty đề ra các chỉ tiêu sau:

ChØ tiªu §¬n
vÞ  tÝnh

KÕ ho¹ch
n¨m 2012

% so víi TH
 n¨m 2011

I. Tæng gi¸ trÞ sxkd toµn c«ng ty Tr. ®g 615.000 100,69%

1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p  (c¶ vËt t A cÊp) Tr. ®g 545.000 99,51%

2. Gi¸ trÞ SXKD bÊt ®éng s¶n Tr. ®g 40.000 113,96%

3. Gi¸ trÞ SXCN, VLXD Tr. ®g 30.000 107,19%

II. Tæng doanh thu toµn c«ng ty Tr. ®g 545.000 100,81%

1. Doanh thu x©y l¾p Tr. ®g 453.000 107,48%

2. Doanh thu SXKD bÊt ®éng s¶n Tr. ®g 60.000 74,47%

3 Doanh thu s¶n xuÊt CN,VLXD Tr. ®g 22.000 84,48%

4. Doanh thu kh¸c

Trong ®ã doanh thu tõ H§ tµi chÝnh Tr. ®g 10.000 79,81%

III. Tæng Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr. ®g 17.300 106,99%

Iv. Lîi nhuËn sau thuÕ Tr. ®g 12.975 103,92%

v. tû lÖ cæ tøc % 15 125,00%

Vi. Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n Tr. ®g 89.430 106,09%

VIi. khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Tr. ®g 7.258 128,52%

VIIi. nép ng©n s¸ch Tr. ®g

1. C¸c kho¶n ph¶i nép Tr. ®g 20.000 109,70%

2. C¸c kho¶n ®· nép Tr. ®g 15.000 145,73%

ix. §Çu t x©y dùng c¬ b¶n Tr. ®g 129.660 447,63%

 * §Çu t ph¸t triÓn nhµ, ®« thÞ Tr. ®g 79.310 404,23%

 * §Çu t chiÒu s©u thiÕt bÞ, më réng SX Tr. ®g 50.350 538,73%

X. Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng

1. Lao ®éng sö dông b×nh qu©n (c¶ H§) ngêi 2.100 85,71%

2. Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/th¸ng 1.000
®g

4.700 111,90%
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II. Những giải pháp chủ yếu
Năm 2012 lãnh đạo Công ty nhận thấy là năm rất khó khăn, nền kinh tế thế

giới cũng như trong nước đặc biệt là ngành xây dựng tiếp tục cắt giảm vốn đầu tư,
lãi suất cao, giá cả tăng. Do vậy đòi hỏi chúng ta phải có định hướng đúng và chỉ
đạo cương quyết thì mới khắc phục được khó khăn hoàn thành được nhiệm vụ
được giao.

Nhìn vào công tác kinh doanh của Công ty hiện nay gồm có xây lắp, kinh
doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị, công tác
kinh doanh bất động sản hiện nay gặp rất nhiều khó khăn: hàng hóa nhiều, người
mua thì ít, giá cả thấp và vốn vay lãi suất cao. Do vậy năm 2012 Công ty vẫn kiên

định lấy công tác xây lắp làm chủ đạo, khắc phục những nhược điểm công tác kinh
doanh vật liệu xây dựng cũng như máy móc thiết bị để phát huy hiệu quả cao nhất.
Muốn vậy chúng ta cần chỉ đạo như sau:

1. Công tác xây lắp:
-  Không ngừng mở rộng thị trường các bộ ngành, các Ban quản lý dự án

cũng như các tỉnh tập chung vào các dự án có vốn phù hợp với điều kiện của Công
ty để phát huy uy tín cũng như hiệu quả, cương quyết, các dự án không có vốn
hoặc thiếu vốn sẽ không làm.

- Không ngừng nâng cao công tác điều hành quản lý từ lãnh đạo Công ty cho
đến các phòng ban, các đội, công trường phối hợp nhịp nhàng dựa trên các qui chế
đã được xây dựng, điều hành cương quyết, thưởng phạt nghiêm minh.

- Công tác tiến độ chất lượng an toàn phải không ngừng cải tiến sao cho ngày

càng tốt, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng,
đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả cao. Nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường,
tạo dựng uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công nhân tốt, nhất là cán bộ quản lý
điều hành như đội trưởng, chỉ huy công trường vừa có chuyên môn cao, trình độ
quản lý giỏi, tâm huyết với đơn vị, ý thức tốt để xây dựng đơn vị ngày càng phát

triển, nhất là bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt tình tâm huyết.
- Công tác thi công đến đâu thanh quyết toán đến đó để thu hồi vốn nhanh.
2. Công tác kinh doanh bất động sản:
Năm 2012, kế hoạch đề ra là tập trung dứt điểm dự án 57 Vũ Trọng Phụng

bao gồm:
- Khối nhà chung cư 15 tầng: bán và thu tiền 30% quỹ nhà Thành phố, tập

trung thi công bàn giao cho các chủ hộ. Tiếp tục thu tiền các căn hộ đã bán sau khi
hoàn thiện xong để bàn giao cho các hộ sử dụng chậm nhất là quý III năm 2012.



10

- Khối nhà văn phòng: thi công xong phần thô và hoàn thiện bên ngoài chậm
nhất là quý III năm 2012.

- Các dự án khác: ta tiếp tục duy trì quan hệ để khi nào thuận lợi ta tiến hành

triển khai tiếp.
3. Công tác kinh doanh máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng:

-  Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng mỏ đá và trạm trộn:
Chúng ta đã rà soát lại từ công tác cán bộ sao cho đủ tầm điều hành quản lý,

điều chỉnh quy chế sao cho phù hợp, sát thực tế, định hướng rõ cả về thị trường
bán hàng, công tác thu tiền sao cho hiệu quả. Công tác sản xuất cũng rà soát sao

cho an toàn hiệu quả nhất, công tác máy móc phuc vụ sản xuất phải củng cố sao
cho đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất tốt nhất.

- Công tác máy móc thiết bị:
Hiện nay tập trung vào quản lý điều hành phục vụ sản xuất các công trình công

ty đảm nhận nếu thừa mới cho thuê bên ngoài. Muốn hoạt động tốt, phát huy hiệu
quả chúng ta cần xây dựng đội ngũ quản lý từ người điều hành đến thợ vận hành

phải thực hiện tốt quy trình tự bảo dưỡng hoạt động vận hành, xây dựng đội ngũ
sửa chữa tốt có tay nghề cao…

- Công tác đầu tư máy móc thiết bị.
Nếu dự án nào tốt, cần thiết phải đầu tư để phát huy hiệu quả thì chúng ta mới

đầu tư còn nếu không chúng ta tạm thời đứng chờ thời điểm phù hợp mới đầu tư
tiếp.
4. Công tác tổ chức – cán bộ.

- Công tác cán bộ cần phải có quy hoạch định hướng từ lãnh đạo công ty cho
đến phòng ban và các đội sản xuất.

- Công tác bồi dưỡng cán bộ phải thường xuyên mới đáp ứng được yêu cầu sản
xuất, mạnh dạn bồi dưỡng, bổ nhiệm các đồng chí cán bộ trẻ, có năng lực và có

tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề.
- Cán bộ phòng ban phải có trình độ chuyên môn giỏi, quản lý tốt, theo đúng

nhiệm vụ được giao. Ngoài ra đào tạo bồi dưỡng cần phải thống báo tuyển dụng cả
sinh viên mới ra trường hoặc cán bộ ở nơi khác có nhu cầu về công tác ở đơn vị,
thông qua công tác kiểm tra xét tuyển đúng theo quy định. Ngoài ra còn tuyển
dụng công nhân từ các trường cũng như đào tạo tại đơn vị.

5.  Công tác thu hồi công nợ.
- Tập trung thu hồi công nợ một số công trình như: Đường Láng – Hòa Lạc,

thủy điện Bản Chát, HT-02 Hà Tĩnh… Trạm trộn bê tông Hòa Lạc phải giao cho



11

các đồng chí lãnh đạo cùng với phòng ban công ty xây dựng kế hoạch, chỉ đạo
cương quyết cụ thể, có chế độ thưởng phạt để thu hồi vốn nhanh nhất, phát huy
hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

6. Công tác khác:

- Không ngừng nghiên cứu bổ sung quy chế sao cho phù hợp với công tác sản
xuất kinh doanh của từng giai đoạn, giám sát chặt chẽ việc điều hành và thực hiện
quy chế để phát huy hiệu quả cao nhất.

- Không ngừng nâng cao đời sống CBCNV như đơn giá nhân công phù hợp, trả
lương theo tháng kịp thời, nơi ăn chốn ở trên các công trường sạch sẽ đảm bảo vệ
sinh trong sinh hoạt cũng như sản xuất.

- Tham gia các hoạt động, phòng trào của nhà nước cũng như tổng công ty phát
động.

- Xây dựng văn hóa nếp sống văn minh trong đơn vị, tôn trọng, giúp đỡ lẫn
nhau, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị.

- Tổ chức tốt công tác thăm quan, nghỉ mát để tạo không khí vui vẻ, đoàn kết
cho CBCNV.

- Thường xuyên xây dựng phát động các phong trào trên các công trường,
trọng điểm có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, công tác khen thưởng đúng, kịp
thời.

* Kính thưa đại hội:
Năm 2012 là năm hết sức khó khăn nhưng với quyết tâm nêu cao tinh thần

đoàn kết nhất trí, chúng ta đề ra đường lối đúng đắn cộng với sự chỉ đạo chặt chẽ
của lãnh đạo công ty, cũng như quyết tâm của toàn thể CBCNV công ty. Chúng tôi

tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, công ty CPXD số 12 cũng sẽ vượt qua và

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

             C«ng ty CP X¢Y DùNG Sè 12


