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Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ néi Céng hßa x· héi Chñ nghÜa viÖt nam 
C«ng ty cP ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 

Héi ®ång qu¶n TRÞ Hµ néi, ngµy  22 th¸ng 04 n¨m 2009 

B¸o c¸o kÕt qu¶  
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 

I. C¨n cø lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 

- §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 ®· ®îc ®¹i 
héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn th«ng qua ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2008. 

- NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ 
x©y dùng sè 4 th«ng qua ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2008. 
- KÕ ho¹ch vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008.  
     Héi ®ång qu¶n trÞ xin ®îc b¸o c¸o víi §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ mét sè ho¹t ®éng 
chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 cña C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ 
x©y dùng sè 4 nh sau: 

II. T×nh h×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

2.1 §¸nh gi¸ t×nh h×nh  

     Năm 2008 là một năm vô cùng khó khăn, tình hình kinh tế thế giới nói chung và của 
Việt Nam nói riêng đã diễn biến theo chiều hướng xấu và hết sức phức tạp. Trước hết 
phải kể đến sự ảnh hưởng xấu của cơn bão giá và nhiên liệu đã làm cho tình hình giá cả 
vật tư, vật liệu, nguyên nhiên liệu tăng cao, lạm phát đã xẩy ra trên toàn cầu. Đặc biệt, 
trong 6 tháng cuối năm 2008 nền kinh tế của nước Mỹ đã lâm vào cuộc khủng hoảng tài 
chính nghiêm trọng nhất trong gần 100 năm trở lại đây, hệ quả của nó đã làm cho cuộc 
khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới ngày càng lan rộng. 

     Năm 2008 cũng là năm nền kinh tế Việt Nam chịu sự ảnh hưởng nặng nề của cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chính sách siết chặt tiền tệ 
trong việc chống lạm phát và cho vay đầu tư bất động sản đã làm cho tình hình đầu tư bất 
động sản đình trệ, thị trường địa ốc đóng băng, thị trường tài chính biến động mạnh, lãi 
suất ngân hàng tăng cao… 

     Trước tình hình biến động của kinh tế thế giới và trong nước như trên, ngay từ đầu 
năm 2008, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã kịp thời xây dựng các biện pháp 
cụ thể nhằm hạn chế những tác động xấu đối với Công ty gồm 6 nhóm giải pháp chính 
như điều chỉnh định hướng và kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo kiên quyết thực hiện tiến độ 
xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, tiết kiệm chi phí, 
sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo đời sống của CBCNV toàn Công ty.  

     Hơn nữa, ®îc sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o s¸t sao kÞp thêi cña Tæng C«ng ty, sù 
l·nh ®¹o toµn diÖn  cña H§QT vµ Ban ®iÒu hµnh C«ng ty, sù cè g¾ng nç lùc cña c¸c ®¬n 
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vÞ trùc thuéc, toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña 
C«ng ty vÉn tiÕp tôc t¨ng trëng vµ gi÷ ®îc th¬ng hiÖu trªn thÞ trêng. 

     Với bản lĩnh, sự thích ứng linh hoạt của mình, ICON4 là một trong số ít những doanh 
nghiệp xây dựng vẫn đạt được kết quả SXKD tốt, duy trì nhịp độ tăng trưởng ở mức 
cao,điều này thể hiện qua các chỉ tiêu SXKD đã đạt được và đảm bảo kế hoạch gối đầu 
cho năm tới. C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 ®· hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch 
s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nh sau: 

2.2 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 
2.2.1 C¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh 

(§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång)  

STT ChØ tiªu KH 2008 TH 2008 %TH/KH 
TH2008 

/2007 

1 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh 880.000 1.065.095 121,0% 132,8% 

2 Tæng doanh thu 700.000 969.931 138,5% 155,2% 

3 Tæng thu håi vèn 720.000 1.008.000 140,0% 153,7% 

4 Vèn ®iÒu lÖ 90.000 90.000 100% 200% 

5 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch 68.640 74.624 108,7% 156,2% 

6 Thu nhËp B/q 1ngêi/th¸ng 2,350 2,350 100% 100% 

7 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 18.000 19.708 109,5% 206,5% 

 Qua b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 vµ so s¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn 
n¨m 2007, C«ng ty chóng ta ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn vît bËc trªn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu. 
Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tríc, mÆc dï trong n¨m nay t×nh h×nh 
gi¸ c¶ biÕn ®éng thÊt thêng, l·i suÊt ng©n hµng t¨ng cao nhng tÊt c¶ c¸c chØ tiªu mµ kÕ 
ho¹ch §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2008 ®Ò ra ®Òu ®· ®¹t vµ vît møc kÕ ho¹ch 
tõ 20% ®Õn 40%. §iÒu nµy chøng tá sù l·nh ®¹o cña §¶ng ñy C«ng ty, sù qu¶n trÞ s¸t sao 
cña H§QT, sù cè g¾ng nç lùc cña Ban ®iÒu hµnh c«ng ty cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n 
viªn trong toµn c«ng ty. N¨m 2008 lµ n¨m ®Çu tiªn s¶n lîng vµ thu håi vèn cña C«ng ty 
®¹t trªn 1.000 tû ®ång, ®©y còng chÝnh lµ thµnh tÝch, ®éng lùc vµ th¸ch thøc cña Doanh 
nghiÖp trong c¸c n¨m tiÕp theo. 

2.2.2 C«ng t¸c tiÕp thÞ, ®Êu thÇu vµ dù thÇu 

 N¨m 2008 võa qua, ngoµi c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao, víi th¬ng hiÖu C«ng 
ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4, tận dụng thế mạnh là một thương hiệu tốt trong lĩnh 
vực thi công các công trình có nguồn vốn trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tận 
dụng triệt để các mối quan hệ truyền thống với các đối tác trong và nước ngoài, C«ng ty 
®· chñ ®éng t×m kiÕm c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh trªn mäi lÜnh vùc cña ngµnh x©y dùng. KÕt 
thóc n¨m 2008 c«ng ty ®·  ký ®îc tæng céng 78 hîp ®ång x©y dùng c«ng tr×nh vµ h¹ng 
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môc c«ng tr×nh víi tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®¹t 1.211,083 tû ®ång. Trong ®ã cã mét sè c«ng 
tr×nh cã gi¸ trÞ lín nh: X©y dùng ®µi kiÓm so¸t kh«ng lu C¶ng hµng kh«ng Quèc tÕ Néi 
Bµi (220,796 tû ®ång), Gãi thÇu sè 3: "X©y l¾p nhµ hîp khèi 9 tÇng vµ 3 tÇng" thuéc dù ¸n 
x©y dùng Trô së thanh tra chÝnh phñ (133,04 tû ®ång), X©y dùng míi kho phô tïng nhµ 
m¸y Honda ViÖt Nam (90,695 tû ®ång), Gãi thÇu sè 7: Mãng tÇng hÇm, th©n nhµ, ®iÖn n-
íc tÇng hÇm, ®iÖn ký tóc x¸ thuéc dù ¸n: §Çu t, x©y dùng më réng  Trêng §¹i häc Thñy 
lîi (66,543 tû ®ång), Gãi thÇu XD Nhµ häc tËp vµ thÝ nghiÖm - Nhµ H2 thuéc dù ¸n §Çu 
t x©y dùng trêng §¹i häc B¸ch khoa (61,562 tû ®ång), Gãi thÇu sè 08: "Thi c«ng kÕt 
cÊu th©n th« vµ hoµn thiÖn toµ nhµ CT2" - Dù ¸n: "Khu nhµ ë vµ dÞch vô th¬ng m¹i Nµng 
H¬ng" (60,413 tû ®ång), Gãi thÇu sè 08 - Thi c«ng phÇn ngÇm (Mãng + 2 tÇng hÇm) 
thuéc dù ¸n x©y dùng trô së Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam. (53,501 tû ®ång). 

 Mét sè ®¬n vÞ cã gi¸ trÞ s¶n lîng cao vµ æn ®Þnh nh khèi v¨n phßng C«ng ty, C«ng ty 
4.4, XÝ nghiÖp x©y dùng sè 5, xÝ nghiÖp x©y dùng vµ xö lý nÒn mãng, mét sè ®¬n vÞ khã 
kh¨n ®ang tõng bíc cã nh÷ng chuyÓn biÕn tèt nh: XÝ nghiÖp t vÊn x©y dùng, xÝ nghiÖp 
c¬ giíi söa ch÷a. 

 Víi kinh nghiÖm vµ uy tÝn cña ICON 4 ®· ®îc x©y dùng tõ tríc, C«ng ty ®· vµ ®ang 
tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ. §èi víi c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t trong níc, C«ng ty 
cè g¾ng b¸m s¸t môc tiªu sö dông cña Chñ ®Çu t ®Ó ®a ra ph¬ng ¸n tµi chÝnh phï hîp. 
§èi víi c¸c dù ¸n cã nguån vèn ®Çu t níc ngoµi, tËn dông lîi thÕ ®· cã quan hÖ vµ uy 
tÝn tõ tríc, C«ng ty lu«n b¸m s¸t c«ng tr×nh tõ khi h×nh thµnh dù ¸n, chµo gi¸ vµ t vÊn 
cho chñ ®Çu t c¸c qui tr×nh ®Çu t trong ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña ViÖt Nam vµ qua ®ã n©ng 
cao uy tÝn cña C«ng ty víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi vµ t¨ng c¬ héi hîp t¸c vµ ph¸t triÓn.  

     Hoạt động đấu thầu xây lắp đã dần được chuyên môn hoá ,  công tác tính giá mang 
tính thực tiễn, không bị tình trạng dập khuôn, máy móc. Công tác theo dõi, tìm hiểu diễn 
biến thị trường vật tư đầu vào được duy trì nhằm dự báo các ảnh hưởng không tốt đến quá 
trình thực hiện dự án, từng bước đã chủ động làm việc và kết hợp ngay từ bước đầu với 
các đơn vị. 

2.2.3 Công tác tổ chức, quản lý, điều hành SXKD 

     Năm 2008, Công tác điều hành SXKD của Ban giám đốc, tham mưu của các Phòng,  

Ban đã có bước chuyển biến tích cực, có sự điều chỉnh kịp thời nên sản xuất kinh doanh 
được ổn định, đi vào nề nếp.  

     HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn duy trì tốt sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt để 
tìm mọi giải pháp tích cực nhằm hạn chế tối đa sự suy thoái kinh tế chung ảnh hưởng đến 
hoạt động SXKD của Công ty; 

     Công tác tổ chức nhân sự đã được củng cố sắp xếp tương đối ổn định, sắp xếp lại bộ 
máy điều hành theo hướng phân định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên ; 

     Trong n¨m 2008, C«ng ty ®· hoµn tÊt viÖc chuyÓn ®æi §éi x©y dùng c«ng tr×nh ViÖn 
sèt rÐt vµ ký sinh trïng TW thµnh C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 - V¹n 
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Xu©n.§· bæ nhiÖm thªm mét ®ång chÝ Phã tæng gi¸m ®èc C«ng ty, bæ nhiÖm mét sè ®ång 
chÝ ch¸nh phã gi¸m ®èc ë mét sè ®¬n vÞ. Tuy nhiªn, C«ng ty cÇn khÈn tr¬ng x©y dùng 
chiÕn lîc ®µo t¹o, tuyÓn dông mét c¸ch cô thÓ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ con ngêi, nh©n sù 
theo kÞp víi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ®Æc biÖt lµ trong c¸c lÜnh vùc s¶n 
xuÊt kinh doanh míi nh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ®Çu t tµi 
chÝnh vµ c«ng t¸c ®Çu t… 

     Điều chỉnh quy chế trả lương, thưởng theo hướng thu nhập của người lao động luôn 
gắn liền với hiệu quả SXKD, trên nguyên tắc công bằng, thực hiện nghiêm túc quy chế 
dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động trong Công ty; 

     Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trong năm 2008 Công ty đã 
t¹o ®iÒu kiÖn cho cán bộ công nhân viên tham gia các lớp đào tạo, nâng cao trình độ 
chuyên môn, chính trị, quản lý, ngoại ngữ … Công ty đã mời các chuyên gia đầu ngành 
đến giảng dậy, nói chuyện, trao đổi với CBCNV Công ty về các chuyên đề như Quản trị 
kinh doanh Quốc tế và quản trị doanh nghiệp... 

 

2.2.4 Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp, an toàn vệ sinh lao động 

 Trong n¨m qua C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c chØ ®¹o thi c«ng, qu¶n lý chÊt 
lîng, tiÕn ®é thi c«ng tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. ViÖc gi¸m s¸t, qu¶n lý 
chÊt lîng c«ng tr×nh ®· ®îc ph©n c«ng tíi tõng ®ång chÝ l·nh ®¹o ®¬n vÞ, l·nh ®¹o C«ng 
ty. C«ng t¸c b¸o c¸o cËp nhËt t×nh h×nh thi c«ng ®Þnh kú lu«n ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc 
®Ó l·nh ®¹o C«ng ty n¾m b¾t vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi khi cÇn thiÕt nªn hÇu hÕt 
c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm C«ng ty ®Òu ®¹t tiÕn ®é thi c«ng vµ ®¶m b¶o chÊt lîng. 

 C«ng t¸c ®¶m b¶o chÊt lîng vµ tiÕn ®é theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000 ®· ®îc duy 
tr× vµ thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c phßng ban vµ ®¬n vÞ trùc thuéc. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña viÖc 
thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng cßn cha ®îc cao do t¹i mét sè ®¬n vÞ, phßng ban 
viÖc thùc hiÖn ISO cßn mang tÝnh h×nh thøc cha ®i vµo thùc tÕ gióp ®¬n vÞ ®em l¹i hiÖu 
qu¶ kinh tÕ. 

 NhËn thøc ®îc râ vai trß quan träng cña c¸c c«ng t¸c An toµn lao ®éng, phßng chèng 
ch¸y næ vµ vÖ sinh m«i trêng trong ho¹t ®éng thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. C«ng ty 
thêng xuyªn kiÓm tra theo dâi vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nµy t¹i c¸c ®¬n vÞ 
vµ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng. T¹i c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, trong bé m¸y ®iÒu hµnh c«ng 
trêng lu«n cã c¸n bé chuyªn tr¸ch an toµn lao ®éng. T¹i c«ng ty ®· cã Ban an toµn lao 
®éng ®Ó gióp l·nh ®¹o theo dâi n¾m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c nµy ë c¸c ®¬n vÞ. 
N¨m 2008 ®Ó n©ng cao chÊt lîng vµ phæ biÕn kiÕn thøc tíi toµn bé c¸c c¸n bé trong 
C«ng ty, C«ng ty ®· tæ chøc thµnh c«ng héi nghÞ tæng kÕt chuyªn ®Ò kü thuËt thi c«ng vµ 
an toµn lao ®éng. Qua ®ã C«ng ty ®· tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm, c«ng nghÖ mµ C«ng ty 
®· ¸p dông thµnh c«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ®Ó ®Ò ra 
híng kh¾c phôc.  
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2.2.5 Về công tác chăm lo đời sống của người lao động, phong trào đoàn thể 

     Đời sống người lao động đã từng bước được cải thiện, các chính sách, chế độ của 
người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; 

     Các Đoàn thể đã có sự phối hợp tốt với chính quyền trong việc quan tâm đến đời sống, 
vật chất, tinh thần của người lao động, tích cực tham gia các phong trào ủng hộ người 
nghèo, các đối tượng chính sách … 

     C«ng t¸c c«ng ®oµn, phong trµo TDTT, c«ng t¸c thi ®ua khen thëng ®ang ho¹t ®éng 
vµ cã hiÖu qu¶ tèt, ®· ®Þnh h×nh vµ ph¸t triÓn v¨n hãa C«ng ty ICON4 ®ã lµ kh«ng khÝ vui 
vÎ, ®oµn kÕt, th©n ¸i gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng ty. C«ng ty thùc sù lµ m¸i nhµ chung cho 
mäi CBCNV. 

2.2.6 VÒ ho¹t ®éng ®Çu t 

2.2.6.1 C¸c dù ¸n C«ng ty tham gia lµ thµnh viªn s¸ng lËp: 

2.2.6.1.1 C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Tam §¶o 

 C«ng ty tham gia lµ mét trong ba cæ ®«ng s¸ng lËp gãp vèn thµnh lËp víi tû lÖ 35%. 
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Tam §¶o cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®Çu t dù ¸n s©n Golf 18 lç vµ h¹ 
tÇng biÖt thù xung quanh s©n golf t¹i Tam §¶o, VÜnh Phóc. 

 T×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n: §Õn nay C«ng ty ®· hoµn thµnh 100% phÇn h¹ tÇng khu 
biÖt thù vµ ®· nhËn hå s¬ kü thuËt cña 70 thöa ®Êt, tiÕn hµnh lµm biªn b¶n bµn giao 70 l« 
®Êt trªn thùc ®Þa. TiÕn hµnh lµm thñ tôc quyÕt to¸n c¸c l« ®Êt ®· nép ®ñ 95% gi¸ trÞ hîp 
®ång. Tæng sè tiÒn ®· thu ®îc trong n¨m 2008 lµ 61,5 tû ®ång. 

 C«ng ty cïng víi C«ng ty cæ phÇn Tam §¶o thèng nhÊt vÒ quy chÕ x©y dùng khu biÖt 
thù s©n golf ®Ó bµn giao cho kh¸ch hµng.  

2.2.6.1.2 C«ng ty cæ phÇn BOT Quèc lé 2 

 Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ NghÞ quyÕt H§QT C«ng ty, tÝnh ®Õn 
hÕt n¨m 2008, C«ng ty ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc ph¸p lý cÇn thiÕt vµ thanh to¸n c«ng nî víi 
C«ng ty cæ phÇn BOT quèc lé 2 vµ c¸c bªn liªn quan. Tæng sè tiÒn ®· ®îc thu håi lµ 1,8 
tû ®ång (®¹t 100%) tû lÖ gãp vèn.  

2.2.6.2 C¸c dù ¸n do C«ng ty lµm chñ ®Çu t: 

2.2.6.2.1 Dù ¸n tßa nhµ ®a n¨ng ICON4 t¹i 243A §ª La Thµnh 

 C«ng ty ®· hoµn thµnh thñ tôc ®iÒu chØnh quy m« dù ¸n tõ 2 tÇng hÇm, 19 tÇng næi vµ 
2 tÇng kü thuËt sang 3 tÇng hÇm, 28 tÇng næi víi tæng sè diÖn tÝch sau khi hoµn thµnh dù 
¸n lªn ®Õn 50.000 m2 (trong ®ã cã 10.000 m2 diÖn tÝch tÇng hÇm).  

     Thi c«ng xong toµn bé phÇn cäc khoan nhåi, cäc barrette vµ têng v©y. Hoµn chØnh 
phÇn biÖn ph¸p thi c«ng 3 tÇng hÇm b»ng biÖn ph¸p thi c«ng Top down vµ ®ang tiÕn hµnh 
®µo ®Êt thi c«ng mãng. Tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn t¹i dù ¸n ®Õn hÕt n¨m 2008 ®¹t 61,45 tû 
®ång. 
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2.2.6.2.2 Dù ¸n nhãm nhµ ë §«ng Nam ®êng L¸ng H¹ - Thanh xu©n kÐo dµi 

 Trong n¨m 2008, C«ng ty ®· tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty phª 
duyÖt dù ¸n ®ång bé h¹ tÇng kü thuËt. Hoµn thµnh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t vµ phª 
duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ vÒ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ t¸i ®Þnh c. Hoµn thµnh thñ 

tôc giao ®Êt t¹i Së Tµi nguyªn - M«i trêng. ñy ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi ®· ra 
quyÕt ®Þnh thu håi vµ giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 

 ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së dù ¸n c«ng tr×nh trªn ®Êt t¹i Së X©y dùng. Hoµn thµnh x©y 
dùng c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng cña dù ¸n trªn ®Êt tr×nh UBND thµnh phè Hµ Néi vµ 
së KÕ ho¹ch ®Çu t. 

 Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008 UBND thµnh phè ®· cã v¨n b¶n sè 1960/Q§-UBND giao 
cho C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 lµm chñ ®Çu t toµn bé dù ¸n.  

 Dù kiÕn th¸ng 7 n¨m 2009 C«ng ty sÏ c¬ b¶n hoµn thµnh c«ng t¸c ®Òn bï vµ gi¶i 
phãng mÆt b»ng. Ngoµi ra sÏ hoµn thµnh c¸c c«ng t¸c: ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch chi tiÕt, tháa 
thuËn víi së quy ho¹ch kiÕn tróc, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n c«ng tr×nh trªn ®Êt, tr×nh 
kÕ ho¹ch ®Êu thÇu dù ¸n h¹ tÇng kü thuËt vµ thi c«ng x©y dùng phÇn h¹ tÇng. 

2.2.6.2.3 Dù ¸n khu nhµ ë vµ c¨n hé sè 343-345 §éi CÊn 

 N¨m 2008 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi ®· giao cho C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y 
dùng sè 4 lµm Chñ ®Çu t vµ thùc hiÖn dù ¸n. C«ng ty còng ®· ký tháa thuËn nguyªn t¾c 
hîp t¸c ®Çu t víi Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi vµ Bé Tµi chÝnh ®· cã v¨n b¶n chÊp 
thuËn viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt cho dù ¸n. 

 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· cã v¨n b¶n sè 3477/UBND - KHDT ngµy 28/11/2008 vÒ 
viÖc chÊp thuËn chñ tr¬ng ®Çu t vµ chÊp thuËn dù ¸n. 

 Dù kiÕn Quý IV n¨m 2009 sÏ tiÕn hµnh khëi c«ng víi quy m« 3 tÇng hÇm vµ 19 tÇng 
næi, sau khi hoµn thµnh dù ¸n sÏ cung cÊp ®îc h¬n 80 c¨n hé tõ trung tíi cao cÊp. 

2.2.6.2.4 Dù ¸n ®Çu t n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng 

 Víi môc tiªu n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó t¨ng têng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ 
søc m¹nh trong ho¹t ®éng x©y l¾p, n¨m 2008 C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t 14,125 tû ®ång 
m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. §iÓn h×nh 
lµ hÖ thèng m¸y khoan têng v©y vµ cäc Barrette SC -500 trÞ gi¸ 6,12 tû ®ång, dµn cÈu 
th¸p Potain l¾p ®Æt t¹i dù ¸n 243A §ª La Thµnh trÞ gi¸ 5 tû ®ång. C«ng t¸c ®Çu t m¸y 
mãc thiÕt bÞ ®· b¸m s¸t nhu cÇu sö dông cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó phôc vô kÞp thêi c«ng t¸c thi 
c«ng x©y l¾p. C«ng t¸c qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ sau ®Çu t ®· dÇn ®i vµo nÒ nÕp vµ ®· 
®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ. 

2.2.6.2.5 C«ng t¸c ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Çu t vµo c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt 

 Thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, 
më réng thÞ trêng, tiÕp theo n¨m 2007, n¨m 2008 C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t vµo c¸c C«ng ty 
con vµ c«ng ty liªn kÕt vµ tham gia ®Çu t tµi chÝnh phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña thÞ 
trêng vµ n¨ng lùc cña c«ng ty. 
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 Trong n¨m 2008 C«ng ty ®· thµnh lËp thªm 01 C«ng ty cæ phÇn lµ C«ng ty cæ phÇn 
ICON4 - V¹n Xu©n cã vèn ®iÒu lÖ 6 tû ®ång trong ®ã c«ng ty mÑ chiÕm 51,5% vèn ®iÒu 
lÖ. Tham gia gãp vèn vµo C«ng ty liªn kÕt C«ng ty cæ phÇn sè 1 Hµ Néi víi sè vèn 500 
triÖu ®ång chiÕm 10% vèn ®iÒu lÖ. TÝnh tíi nay C«ng ty ®· thµnh lËp 4 c«ng ty con lµ 
ICON4.1, ICON4.2, ICON4.4 vµ ICON4 - V¹n Xu©n vµ 01 c«ng ty liªn kÕt lµ C«ng ty cæ 
phÇn sè 1 Hµ Néi víi tæng sè tiÒn gãp vèn lµ 9,49 tû ®ång.   

2.2.7 Ho¹t ®éng tµi chÝnh  

     Năm 2008, mặc dù chịu tác động của các cơn bão giá và tài chính nhưng Công ty vẫn 
duy trì và đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD.  

     Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đã thực hiện tốt ở một số đơn vị. Tuy nhiên, 
vẫn còn tồn tại một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng đến công tác nghiệm thu, thanh 
toán hoặc chưa bố trí cán bộ làm công tác thanh quyết toán hợp lý dẫn đến tình trạng bị 
Chủ đầu tư chiếm dụng vốn làm giảm hiệu quả SXKD của đơn vị; 

     Công ty đã duy trì tốt mối quan hệ với các Ngân hàng đảm bảo vốn phục vụ cho hoạt 
động thi công xây lắp và đầu tư; 

     Công ty bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ nộp 
ngân sách đối với Nhà nước, đảm bảo cổ tức như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

     C«ng t¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Quý, N¨m ®îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt 
Nhµ níc vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty. Cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin, chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp 
thêi theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n. ChÊp hµnh nghiªm tóc viÖc kª khai vµ quyÕt to¸n thuÕ víi 
Ng©n s¸ch nhµ níc theo ®óng quy ®Þnh. 

2.2.8  C«ng t¸c ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ 

     Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2007 cña C«ng ty cæ 
phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chñ ®éng vµ tù chñ vÒ tµi 
chÝnh, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn phôc vô cho c«ng t¸c ®Çu t lín nh Toµ nhµ ICON4 t¹i 
243A §ª La Thµnh; Nhãm nhµ ë phÝa §«ng Nam ®êng L¸ng H¹-Thanh Xu©n kÐo dµi t¹i 
X· Trung V¨n, Tõ Liªm; Dù ¸n S©n Golf Tam §¶o; Gãp vèn thµnh lËp c¸c C«ng ty con vµ 
C«ng ty liªn kÕt; §Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña 
C«ng ty, C«ng ty ®· hoµn thµnh viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ C«ng ty tõ 45 tû ®ång lªn 90 tû 
®ång. Trong ®ã gi¶m sè vèn së h÷u cña nhµ níc tõ 52,06% xuèng cßn 35%.  

III. NhËn xÐt vµ kÕt luËn 

     Víi sù ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt cña C«ng ty cæ phÇn ®©u t vµ x©y dùng sè 4 trong ho¹t 
®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c dù ¸n ®Çu t cã sù gãp søc rÊt lín tõ viÖc ph¸t triÓn, x©y 
dùng c¬ cÊu qu¶n lý C«ng ty phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2008 lµ n¨m 
thø ba C«ng ty ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty cæ phÇn, mét n¨m ®¸nh dÊu tinh thÇn ®oµn 
kÕt, thèng nhÊt cao trong ®Þnh híng vµ chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mÆc 
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dï cßn nhiÒu rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh 
trong ho¹t ®éng SXKD.  

3.1 Nh÷ng mÆt ®· lµm ®îc  

 C«ng ty ®· tiÕp tôc x©y dùng chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i 
h×nh SXKD vµ ®ang dÇn ph¸ bá nhËn thøc chØ cã thi c«ng x©y l¾p, mµ ®ang më réng c¸c 
lo¹i h×nh ®Çu t, kinh doanh nhµ vµ kinh doanh tµi chÝnh, kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ v¨n 
phßng cho thuª… 

 Ph¸t triÓn quan hÖ, hîp t¸c tèt víi c¸c ®èi t¸c, chñ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi. 
TriÖt ®Ó khai th¸c c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh, nguån lùc qua liªn danh, liªn kÕt vµ coi ®©y lµ 
mét nguån lùc quan träng cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty.  

 X©y dùng vµ ban hµnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh, ph©n cÊp qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng SXKD 
cña C«ng ty cæ phÇn ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn C«ng ty, c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh 
C«ng ty mÑ - con vµ c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng ty sau ba n¨m cæ phÇn ®· ®îc ®æi 
míi m¹nh mÏ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ SXKD. 
HÖ thèng qu¶n lý vµ bé m¸y ®iÒu hµnh cña C«ng ty tõng bíc ®îc kiÖn toµn. C¸c phßng, 
ban chøc n¨ng c«ng ty dÇn æn ®Þnh ho¹t ®éng nÒ nÕp vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cho phôc 
vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ bé m¸y l·nh ®¹o qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty lµ 
nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n, nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc x©y dùng, cã 
n¨ng lùc cao trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®¸p øng ®îc yªu cÇu SXKD vµ theo ®îc ®µ 
ph¸t triÓn cña C«ng ty; 

 C«ng t¸c ®Çu t ®· ®îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh, C«ng ty ®· t×m ®îc híng ®i ®óng ®Ó 
cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c dù ¸n ®Çu t kinh doanh bÊt ®éng s¶n, v¨n phßng cho thuª, tµi 
chÝnh, c¸c dù ¸n …phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña thÞ trêng vµ phï hîp víi n¨ng lùc 
cña C«ng ty. 

 X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång giao 
kho¸n néi bé theo ®óng ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ vµ quy ®Þnh ph©n cÊp qu¶n lý cña 
C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c c«ng ty con. 

 Qu¶n lý vµ c©n ®èi nguån vèn hîp lý, sö dông vèn mang l¹i hiÖu qu¶ cao, ®¸p øng kÞp 
thêi vèn cho ho¹t ®éng SXKD. §èi víi c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, C«ng ty ®· giao cho c¸c 
®¬n vÞ trùc tiÕp thi c«ng vµ thêng xuyªn cö l·nh ®¹o, c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô cña 
c¸c phßng ban c«ng ty tham gia chØ ®¹o tõ kh©u lËp biÖn ph¸p thi c«ng, triÓn khai thi c«ng 
c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt lîng, kü thuËt còng nh tiÕn ®é ®· ®Ò ra. Phèi hîp víi c¸c ban 
®iÒu hµnh ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò liªn quan vÒ chÊt lîng vµ kü thuËt trong suèt 
qu¸ tr×nh thi c«ng. 

 Duy tr× hÖ thèng qu¶n lý kiÓm tra, theo dâi vÒ mÆt kü thuËt, chÊt lîng vµ an toµn vÖ 
sinh lao ®éng tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó thêng xuyªn xö lý kÞp thêi c¸c 
trêng hîp thi c«ng kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng còng nh tiÕn ®é ®Ò ra.  
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 Duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo ISO 9001-2000 ®èi víi khèi c¬ quan c«ng ty 
vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm ®¸nh gi¸ néi bé vµ ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t 
cña Tæ chøc t vÊn. 

3.2 Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i 

     Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· lµm ®îc, chóng ta cßn mét sè khã kh¨n tån t¹i cÇn kh¾c phôc 
trong nh÷ng n¨m tíi: 

 Tuy gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cao, ®Æc biÖt lµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p. §©y lµ lÜnh vùc 
ho¹t ®éng cã tû träng vµ doanh thu lín cña C«ng ty, tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy 
cha t¬ng xøng, lîi nhuËn thùc tÕ cßn cha cao. Ngoµi c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh 
c¹nh tranh gay g¾t qua ®Êu thÇu, søc Ðp cã viÖc lµm ®ßi hái ph¶i gi¶m gi¸ thµnh ®Õn møc 
tèi thiÓu , do cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ vËt t, c¸c Chñ ®Çu t mµ ®¹i ®a sè lµ c¸c tæ chøc 
Nhµ níc chiÕm dông vèn nªn ph¶i ®i vay vèn thi c«ng vµ tr¶ l·i vay Ng©n hµng …®· lµm 
¶nh hëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra, cßn cã 
nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa C«ng ty, mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc cha chó träng ®æi míi 
ph¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, mét sè dù ¸n c«ng tr×nh ph¶i øng vèn thi c«ng vµ 
c«ng t¸c lËp hå s¬ x¸c nhËn doanh thu, bï gi¸ do vËt liÖu t¨ng gi¸, c«ng t¸c thanh quyÕt 
to¸n cßn chËm, cha khai th¸c kÞp thêi vèn cña Chñ ®Çu t nªn chi phÝ tµi chÝnh cao, ¶nh 
hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ.  

 Tæ chøc bé m¸y vµ tr×nh ®é cña mét sè c¸n bé cha theo kÞp sù ph¸t triÓn nhanh chãng 
vÒ quy m« vµ tÝnh ®a d¹ng cña C«ng ty, cßn lóng tóng, cha ®¸p øng tèt yªu cÇu cña c«ng 
viÖc do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ tr×nh ®é. Mét sè c¸n bé cha chñ ®éng trong c«ng viÖc, 
cha cã ý thøc cÇu tiÕn. C«ng t¸c tæ chøc cña mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc cßn cång kÒnh, tû 
lÖ CBCNV hëng l¬ng kh«ng hîp lý vÉn cßn tån t¹i. N¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña 
mét sè ®¬n vÞ cßn yÕu vµ mét sè ®¬n vÞ cha ®¶m b¶o ®îc n¨ng lùc thùc sù ®Ó ®¶m 
®¬ng c¸c c«ng viÖc ®îc giao. 

 ViÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cña C«ng ty mét sè ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm 
tóc, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn ®¬n vÞ cha cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu gi¶i quyÕt khã kh¨n vµ cha 
chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn quy chÕ cña C«ng ty. 

 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cha thùc sù chñ ®éng b¸m s¸t c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, kÕ ho¹ch 
tµi chÝnh c«ng ty giao ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, víng m¾c vµ chØ ®¹o s¸t 
sao c¸c ho¹t ®éng SXKD ®Ó phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ, ®¶m b¶o lîi nhuËn ®óng theo kÕ 
ho¹ch ®· ®Ò ra. C«ng t¸c thu håi vèn, thu håi c«ng nî cßn chËm, cha døt ®iÓm do c«ng 
t¸c chuÈn bÞ hå s¬ thu håi vèn cha kÞp thêi dÉn ®Õn khèi lîng dë dang vµ c«ng nî, chi 
phÝ l·i vay lín. Sù quan t©m vµ chØ ®¹o cña mét sè l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ cßn yÕu, cha coi 
träng c«ng t¸c thu håi vèn cña ®¬n vÞ, kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p xö lý thu nî kÞp thêi dÉn 
®Õn nî ®äng vèn lín vµ g©y khã kh¨n cho viÖc ®iÒu hµnh vèn s¶n xuÊt toµn c«ng ty. 

 ViÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý  chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000 ë c¸c c«ng 
tr×nh nhá vµ mét sè ®¬n vÞ cha ®îc triÓn khai triÖt ®Ó, cha ®i vµo nÒ nÕp. CÇn bæ sung, 
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chØnh söa mét sè néi dung, quy c¸ch cña tiªu chuÈn chÊt lîng ISO cho phï hîp víi thùc 
tÕ vµ xu híng ph¸t triÓn cña C«ng ty. 

 VÉn cßn tån t¹i mét sè c«ng tr×nh triÓn khai thi c«ng trong n¨m bÞ chËm tiÕn ®é ngoµi 
nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng chËm, thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi, 
gi¸ c¶ nguyªn nhiªn liÖu t¨ng …th× nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa C«ng ty lµ do con ngêi 
vµ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ cha khoa häc, cha ®¸p øng kÞp thêi trong viÖc 
bè trÝ vèn, nh©n lùc vµ m¸y mãc thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña tõng dù ¸n. 

 ViÖc theo dâi thi c«ng, kiÓm tra gi¸m s¸t sö dông vµ b¶o qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ, chi 
phÝ cha thËt sù s©u s¸t víi thùc tÕ c«ng trêng. Thu håi vèn cña mét sè dù ¸n cha ®¹t 
yªu cÇu tiÕn ®é ®Ò ra. 

     Công tác quản lý thi công, sáng kiến cải tiến, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật 
vào thi công xây lắp công trình chưa thực hiện tốt, cần phải củng cố và tăng cường công 
tác này trong thời gian tới; 
     Một số đơn vị trực thuộc vẫn còn có tư tưởng ỷ lại, chưa quyết đoán, tự chủ trong công 
việc, và còn yếu trong quan hệ với các đối tác, chủ đầu tư; 
     Công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực tuy đã được quan tâm chú trọng nhưng vẫn 
chưa thực sự theo kịp yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty. 

3.3 KÕt luËn 

     Qua ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2008 cña C«ng ty. C«ng ty ®· 
hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®îc giao vµ gi÷ v÷ng ®îc møc ®é t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn víi 
nhÞp ®é cao. §Ó cã ®îc c¸c kÕt qu¶ trªn lµ do nh÷ng lý do:  

 - C¸c ®¬n vÞ vµ C«ng ty g¾n thµnh mét khèi ®oµn kÕt thèng nhÊt, næi bËt lµ vai trß vµ 
sù l·nh ®¹o toµn diÖn cña §¶ng uû C«ng ty, H§QT vµ Ban ®iÒu hµnh C«ng ty. 

 - Sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. 

 - Sù tham gia tÝch cùc cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, quÇn chóng. 

 - C«ng ty ®· x©y dùng  hoµn chØnh ®îc quy chÕ qu¶n lý vµ khi thiÕt lËp C«ng ty ®Æt 
vµo ®ã nh÷ng ®Þnh chÕ gióp cho viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi mÆt ho¹t ®éng ®îc dÔ dµng, 
nhê thÕ mµ tõng phÇn viÖc ®Òu cã ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm.  

 - C«ng ty ®· nhËn thøc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®Çu t trong viÖc c¬ cÊu l¹i 
gi¸ trÞ s¶n lîng gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, trong viÖc t¨ng trëng, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu 
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· chuyÓn träng t©m c«ng t¸c ®Çu t sang híng míi, 
do ®ã c«ng t¸c ®Çu t bíc ®Çu ®· t¹o ®îc vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ trêng vµ  gióp cho 
C«ng ty ph¸t triÓn, n©ng cao hiÖu qu¶ trong nh÷ng n¨m tíi. 

     Cã ®îc kÕt qu¶ trªn ®©y, ngoµi sù cè g¾ng cña tËp thÓ CBCNV, C«ng ty ®· nhËn ®îc 
sù gióp ®ì vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o Tæng C«ng ty, c¸c phßng ban nghiÖp vô Tæng 
C«ng ty. 
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    Tuy cßn mét sè thiÕu sãt vµ tån t¹i nhng thµnh tÝch ®¹t ®îc trong n¨m 2008 lµ c¬ b¶n, 
nã ®· t¹o ra tiÒn ®Ò vµ søc bËt míi ®Ó C«ng ty thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh 
n¨m 2009. 

    Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cæ 
phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 cña Ban ®iÒu hµnh xin ®îc th«ng qua tríc §¹i héi ®ång cæ 
®«ng thêng niªn n¨m 2009. 

    Chóc ®¹i héi thµnh c«ng.                           

                                                                         Thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ  

                                                                                                         Chñ tÞch   

                                                                                                            ( §· ký ) 

                                                                                              NguyÔn hoµng s¬n 


