








 

Trang 5/6 

- Dưới các công ty mẹ sẽ hình thành các công ty con do Công ty mẹ nắm cổ phần chi 
phối hoạt động theo ngành nghề hoặc địa bàn tương ứng. Tổng công ty xác định và 
chuyển giao vốn, tài sản, thương hiệu do VINACONEX sở hữu trong lĩnh vực xây 
dựng, bất động sản và các lĩnh vực kinh doanh khác cho các công ty mẹ tương ứng. 
Vốn và tài sản chuyển giao này sẽ được coi là vốn góp của VINACONEX tại các công 
ty mẹ này. 

 
* Về định hướng hoàn thiện phương thức quản lý, điều hành và mô hình quản trị Tổng 
công ty. Tổng công ty sẽ xây dựng một mô hình quản trị phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế  
 
 
* Về định hướng về tài chính doanh nghiệp: Xây dựng một hệ thống tài chính lành mạnh, 
minh bạch, hệ thông kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.  

 
Tiến tới thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2015, Tổng công ty 
xác định năm 2010 là năm bản lề để VINACONEX tiếp tục củng cố các nguồn lực, tạo nền tảng 
vững chắc cho Tổng công ty có thể phát triển nhanh, bền vững và vươn ra thị trường quốc tế. 
Năm 2010. nhận thức nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, các kênh huy 
động vốn sẽ tiếp tục bị hạn chế và hiệu ứng tiêu cực từ những lo ngại về lạm phát, Hội đồng quản 
trị Tổng công ty xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 như sau: 

 
 

� Tập trung chỉ đạo để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2010, chú trọng các lĩnh 
vực kinh doanh chính là Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản. Tiến hành cân đối các 
nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính; đổi mới các giải pháp thực hiện để nâng cao 
hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, 
đào tạo, thu hút và luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự phát triển 
của Tổng công ty. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 như sau:  
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Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2009   
(t� đ�ng) 

Kế hoạch 2010 
(t� đ�ng) 

So sánh 
KH/TH 

1 Tổng doanh thu 5.621,0 6.185,0 110,0% 

2 Lợi nhuận trước thuế 555,7 563,4 101,4% 

3 Vốn điều lệ bình quân 1.792 2.330,0 130,0% 

4 Giá trị đầu tư 2.358,4 3.664,1 155,4% 

5 Cổ tức 12% 13% 108,3% 

 
 
� Tiếp tục thực hiện quyết liệt chương trình tái cấu trúc tài chính TCT thông qua việc cơ cấu 

lại vốn tại các công ty thành viên theo nghị quyết đã được HĐQT phê duyệt, đặc biệt là tại 
Công ty CP Xi măng Cẩm phả và Công ty CP Nước sạch VINACONEX. Đồng thời, thực 
hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ 
đồng, thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi để đảm bảo đủ 
vốn cho sản xuất kinh doanh. 
 

� Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế để tận dụng các cơ hội đầu 
tư,các kinh nghiệm quản trị quốc tế;Lành mạnh hóa các vấn đề tài chính, chuẩn bị dần các 
điều kiện tiên quyết, tiến tới niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch chứng 
khoán quốc tế vào năm 2015;  

 
� Tích cực đẩy mạnh công tác thi công, hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm 

chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà nội để khẳng định uy tín, năng lực TCT 
đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đóng góp của VINACONEX đối với Thủ đô. 
Đẩy mạnh công tác thi công, hoàn thành đúng các dự án xây lắp khác, đồng thời không 
ngừng tìm kiếm các công trình mới, mở rộng địa bàn hoạt động vào khu vực miền Trung 
và miền Nam. 
 




