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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông. 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 

Năm 2018 là một năm tương đối thành công đối với Phục Hưng. Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, 
tinh thần quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân, chúng ta 
đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, và cơ bản hoàn thành kế hoạch đã được Đại 
HĐCĐ, HĐQT thông qua. 

1. Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch 

(Đơn vị: tỷ đồng) 

 CHỈ TIÊU Kế hoạch (điều chỉnh) Thực hiện Tỷ lệ HT 

I Doanh thu  2.479 2.742 110,6% 

II Lợi nhuận gộp 158,7 180,6 113,8% 

III Lợi nhuận sau thuế 48,9 50,8 103,9% 

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ/2018/PH-ĐHĐCĐ ngày 
11/04/2018: doanh thu 2.742 tỷ/2.500 tỷ đạt 109,7%, lợi nhuận gộp 180,6 tỷ/170 tỷ đạt 106,24%, 
(tăng 6,24%), lợi nhuận sau thuế 50,8 tỷ/58 tỷ đạt 87,6% (giảm 12,4%). Tuy nhiên so với kế hoạch 
SXKD điều chỉnh được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ/2018/PHC-HĐQT ngày 
05/12/2018 thì các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Việc điều chỉnh kế hoạch do HĐQT đánh giá tiềm 
năng tăng giá của 19 căn nhà chưa bán tại dự án Hoàn Cầu. Thực tế giá thị trường của các căn 
nhà tại dự án Hoàn Cầu đã tăng giá từ 20%-30% đúng như nhận định, điều này đã đem lại khoản 
lợi nhuận tốt nhất cho Dự án và sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty. 

Tỷ trọng doanh thu: 

 - Doanh thu xây lắp dân dụng:  2.442,5 tỷ đồng chiếm 89,1% tổng doanh thu. 

 - Doanh thu thi công cơ điện:  154 tỷ đồng chiếm 5,6% tổng doanh thu. 

 - Danh thu khác:    124 tỷ đồng chiếm 4,5% tổng doanh thu. 

 - Doanh thu Bất động sản:   21,5 tỷ đồng chiếm 0,8% tổng doanh thu. 

Để đạt được kết quả như trên, Ban điều hành tiếp tục duy trì các yếu tố đã đem lại thành công 
trong các năm trước như: 

- Dự phòng và có phương án phù hợp trước biến động của thị trường thép, giảm thiểu tác động 
của giá vật liệu tăng đến kết quả kinh doanh. 

- Tỷ suất lợi nhuận gộp từ xây lắp tăng do giá trúng thầu cao hơn năm trước; các dự án đều thi 
công đúng tiến độ. 
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Năm 2018 Phục Hưng tiếp tục áp dụng phương án quản lý linh hoạt phù hợp với quy mô, tính chất 
công trình, trong đó duy trì áp dụng phần lớn phương án quản lý tập trung.  

Với phương án quản lý như trên, hiệu quả kinh tế, chất lượng, hình ảnh, an toàn của tất cả công 
trình trong toàn mô hình được nâng cao và đồng đều. 

2. Công tác thu hồi công nợ 

Trong năm 2018, tổng số tiền Công ty mẹ thu hồi được 2.354 tỷ đồng (trong đó xây lắp: 2.306 tỷ, 
bất động sản và hoạt động khác 48 tỷ). 

3. Công tác Tiếp thị - Đấu thầu 

Thị trường bất động sản năm 2018 đã chững lại so với năm 2017, do đó kết quả công tác Tiếp thị 
- Đấu thầu năm 2018 thấp hơn năm 2017:  

+ Trong năm 2018, Công ty mẹ đã trúng 13 gói thầu với giá trị Hợp đồng ký đạt hơn 2.568 tỷ đồng 
(năm 2017 chúng ta trúng 14 gói thầu với giá trị khoảng 4.200 tỷ đồng). Như vậy kết quả công tác 
tiếp thị, đấu thầu giảm 39% so với năm 2017. 

+ Ngoài yếu tố của thị trường Bất động sản, Ban lãnh đạo Công ty cũng chủ động sàng lọc các 
Chủ đầu tư, củng cố bộ máy nhân sự đảm bảo theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh trong hai năm 
2016, 2017 vừa qua, duy trì chất lượng, hình ảnh thương hiệu Công ty. 

4. Công tác Xây lắp và Quản lý dự án 

- Năm 2018, Công ty đã thi công được tổng diện tích 577.000m2 sàn phần thô (tăng 40% so với 
năm 2017) và gần 458.000 m2 sàn hoàn thiện (tăng 47% so với năm 2017). Nhìn chung, chất 
lượng, tiến độ, hình ảnh các dự án đều cải thiện đáng kể so với năm 2017.  

- Sự phát triển năm 2018 phải kể đến sự đóng góp rất lớn của Khối quản lý, thi công cơ điện:  
Ngay khi tham gia Tổng thầu Design & Build, Công ty đã tập trung phát triển Khối quản lý, thi công 
cơ điện. Từ một lực lượng rất mỏng, đến nay, Khối cơ điện có gần 80 cán bộ kỹ sư đảm trách 
toàn bộ việc quản lý thi công cơ điện tại các dự án Tổng thầu Design & Build đạt chất lượng, tiến 
độ, đóng góp một phần vào doanh thu năm 2018. 

5. Công tác an toàn vệ sinh lao động 

Nhìn chung công tác An toàn năm 2018 cơ bản hoàn thành, duy trì sự ổn định, cụ thể:  

- Duy trì và áp dụng triển khai đánh giá định kỳ chứng nhận OHSAS 18001:2007.  

- Tất cả các công trường đã nghiêm túc thực hiện huấn luyện an toàn định kỳ 2 buổi/tuần cho công 
nhân, công tác tổng vệ sinh lao động ngày thứ 7 xanh đã được đi vào hoạt động như một thói 
quen chung cho toàn bộ cán bộ công nhân các công trường. 

- Công tác cấp phát bảo hộ lao động, kiểm soát an ninh ra vào cổng được bộ phận an toàn kết 
hợp bảo vệ triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có sự thống nhất cao với các công trường trên toàn 
mô hình. 

- Công tác nhận diện thương hiệu, hình ảnh dự án đã hình thành form, mẫu chuẩn áp dụng cho 
toàn bộ các công trường. Nhìn chung, hình ảnh công trường đã có nhiều tiến bộ, có sự đồng đều 
cao, tăng tính chuyên nghiệp. 

6. Công tác đầu tư dự án bất động sản, Năng lượng, Sản xuất 

6.1. Đầu tư Bất động sản 

-  Khu nhà ở Hoàn Cầu: Năm 2018 đã ghi nhận doanh thu từ dự án khoảng 20 tỷ đồng. 
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- Dự án Florence (X3) số 28 Trần Hữu Dực, Hà Nội: dự án đã cất nóc tháng 10/2018, hiện tại đã 
bán được khoảng 65% tổng số căn hộ và sàn TM, văn phòng. Tiến độ, chất lượng thi công đều 
đảm bảo và sẽ bàn giao nhà cho khách hàng đúng kế hoạch vào Quý 4/2019. 

6.2. Đầu tư Năng lượng 

- Năm 2018 là năm dấu ấn với Phục Hưng khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực đầu tư Năng lượng 
(Thủy điện) bằng việc quyết định đầu tư (nhận chuyển nhượng lại 80% vốn điều lệ tại Công ty Cổ 
phần Phú Lâm) và tiến hành khởi công nhà máy thủy điện Đắk So 2 ngày 16/01/2019 với công 
suất 7,5MW tại tỉnh Đắk Nông. Dự kiến dự án hoàn thành và đi vào vận hành trong Quý 4/2020. 
Sau khi đi vào vận hành dự án sẽ góp phần ổn định kết quả sản xuất kinh doanh. 

Công ty Cổ phần Phú Lâm – Chủ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 đã trở thành Công 
ty con trong mô hình Phục Hưng Holdings.  

6.3. Sản Xuất 

- Năm 2018 Công ty đã ký hợp đồng thuê 17.820 m2 đất trong khu công nghiệp Gia Vân, thuộc 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất, sửa chữa cốp pha, máy 
móc thiết bị, gia công cơ khí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại dự án đang trong 
quá trình chuẩn bị đầu tư. 

7. Công tác tổ chức nhân sự  

Trong năm qua, Công ty đã có nhiều cố gắng và chủ động trong công tác điều hành, đoàn kết, 
vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên Ban lãnh đạo đều cơ bản hoàn thành 
nhiệm vụ. 

- Chất lượng nguồn nhân lực năm 2018 có sự chuyển biến tích cực, đã tuyển dụng nhân sự có 
trình độ, kinh nghiệm cao về làm việc tại Công ty, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Tổng số cán bộ văn phòng và khối công trường đến 31/12/2018 là 535 người, trong đó văn phòng 
là 150 người, công trường là 385 người. Tăng 104 nhân sự (gần 24%). 

Về chính sách đối với người lao động: 

- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động, mức lương tăng gần 
10% so với năm 2017. 

- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 
nghiệp. 

- Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết của toàn thể Công ty như 
ngày 08/3, ngày 26/3, Hội nghị Người lao động, Lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Phục Hưng…  

- Trong năm 2018, Ban lãnh đạo phối hợp với Ban chấp hành công đoàn các cấp tổ chức gặp mặt 
các tổ trưởng nhân công nhằm mục đích tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ giải quyết các 
khó khăn vướng mắc của các tổ đội để Người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với 
Công ty. 

8. Công tác đào tạo 

- Năm 2018 công tác đào tạo nội bộ được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, từng bước nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2018 Công ty đã ban hành hàng loạt Sổ tay hướng dẫn thi 
công, sổ tay an toàn, sổ tay nhân viên và tổ chức các khóa đào tạo liên kết nhằm bồi dưỡng và 
nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty. 
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9. Các tồn tại cần khắc phục 

Bên cạnh những việc tích cực đã đạt được trong năm qua, Ban điều hành cũng nhận thấy còn một 
số tồn tại sau: 

- Về công tác tổ chức nhân sự: Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao vẫn thiếu hụt, 
công tác tuyển dụng nhiều người tài gặp khó khăn do cạnh tranh lao động;  

- Công tác xây lắp: Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức để phù hợp hơn với Mô hình quản lý tập 
trung; 

- Công tác an toàn và thương hiệu: Quản lý mặt bằng, quản lý an toàn lao động thiếu người có 
kinh nghiệm trên công trường; 

- Công tác thực hiện và quản lý hồ sơ thanh quyết toán công trình: Một số dự án còn bị chậm thu 
hồi vốn, làm ảnh hưởng đến chi phí tài chính của công ty. 

- Có một số dự án sử dụng vượt hạn mức chi phí gây ảnh hưởng về hiệu quả kinh tế.  

10.  Những dấu ấn quan trọng của Công ty năm 2018 

- Trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 209 tỷ đồng lên 234 tỷ đồng; 

- Xếp thứ 3 nhà thầu uy tín nhất Việt Nam (theo Vietnam Report); 

- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (theo Vietnam Report); 

- Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (theo Vietnam Report); 

- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (theo Vietnam Report); 

- Trên 60% các hợp đồng ký mới là hợp đồng tổng thầu và hợp đồng thiết kế - thi công; 

- Cất nóc Dự án Florence tháng 10/2018, mở bán thành công đạt khoảng 65% căn hộ và sàn 
thương mại, văn phòng; 

- Khởi công dự án thủy điện Đắk So 2, công suất 7,5MW ngày 16/01/2019; 

- Xây dựng, phát triển lĩnh vực thi công cơ điện đáp ứng yêu cầu, tiến độ các dự án Tổng thầu 
Design & Build. 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh  

Năm 2019 dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại và biến động khó lường do chịu sự 
tác động của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, với khối lượng công việc từ các hợp đồng đã ký, chúng 
ta xây dựng kế hoạch tương đối chắc chắn và sát với thực tế. Với lĩnh vực Bất động sản, năm 
2019 sẽ đưa lại dòng tiền đáng kể cho Công ty, đáp ứng kỳ vọng sau nhiều năm chuẩn bị đầu tư. 
Vì vậy, Ban điều hành đã cân nhắc kỹ, cùng với sự quyết tâm cao, đề ra các chỉ tiêu phù hợp với 
tình hình thực tế như sau: 

(Đơn vị: tỷ đồng) 

STT CHỈ TIÊU Kế hoạch 

I Doanh thu  3.000  

II Lợi nhuận gộp 180  

III Lợi nhuận sau thuế 70  
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2. Kế hoạch kinh doanh 

2.1. Đấu thầu 

- Phấn đấu năm 2019 công tác tiếp thị, đấu thầu, ký kết các hợp đồng mới đạt khoảng 4.000 tỷ 
đồng, trong đó tiếp tục ưu tiên cho các dự án Tổng thầu Design & Build. 

2.2. Đầu tư BĐS 

Tiếp nối sự thành công từ dự án Hoàn Cầu, dự án Florence, năm 2019 Công ty sẽ đẩy mạnh công 
tác đầu tư Bất động sản, cụ thể: 

- Chuyển nhượng 19 căn liên kế mặt đường Ba tháng hai của dự án Hoàn Cầu (Bà rịa – Vũng 
Tàu); 

- Tiếp tục giới thiệu và bán căn hộ tại dự án Florence (Lô 28 đường Trần Hữu Dực, NTL – HN); 

Hai dự án nêu trên sẽ đóng góp rất lớn vào Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 của Công ty; 

- Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng: Công ty tham gia góp vốn 45% dự án. Đây là dự án rất tiềm 
năng bởi vị trí rất đắc địa, trong năm 2019 sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý và khởi công; 

- Về định hướng phát triển BĐS năm 2019: Phục Hưng sẽ từng bước khẳng định uy tín và chất 
lượng nhà ở trong lĩnh vực này, hiện tại Công ty đang đánh giá một số dự án Bất động sản tiềm 
năng tại khu vực trung tâm Hà Nội, phấn đấu trong năm 2019 sẽ ký kết hợp tác đầu tư và khởi 
công thêm 01 dự án. 

2.3. Thủy điện, năng lượng tái tạo 

Đánh giá tiềm năng phát triển điện năng còn rất lớn, mang lại nguồn thu ổn định cho công ty trong 
dài hạn, do vậy Công ty sẽ đặc biệt chú trọng và phát triển lĩnh vực này trong những năm tới; 

- Năm 2019 tập trung công tác quản lý chất lượng thi công dự án thủy điện Đắk So 2, đảm bảo 
chất lượng, tiến độ dự án; 

- Tìm kiếm dự án tiềm năng, phù hợp để đầu tư, phấn đấu năm 2019 sẽ tham gia hợp tác, khởi 
công thêm 1 dự án thủy điện, công suất từ 10-15MW; 

- Tìm kiếm và chuẩn bị đầu tư các dự án năng lượng tái tạo khác công suất đến 50MW. 

2.4. Sản xuất 

- Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, đưa nhà máy sản xuất, sửa chữa cốp pha, máy móc thiết 
bị, gia công cơ khí tại KCN Gia Vân, Ninh Bình vào hoạt động. 

3. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch 

Để đạt được mục tiêu và kế hoạch, Ban điều hành đề ra một số giải pháp như sau: 

3.1. Lĩnh vực thi công 

- Tiếp tục kiên định với mục tiêu trở thành nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam, tiếp tục chuẩn 
hóa, cải tiến các công nghệ nhằm duy trì vị thế Công ty; 

- Mô hình Tổng thầu Design & Build sẽ tiếp tục là trọng tâm phát triển, ưu tiên khi tiếp thị đấu thầu; 

- Tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ chi phí thi công, an toàn vệ sinh lao động, rác thải; 

- Tiếp tục cấu trúc, phát triển lực lượng Cơ điện trở thành nhà thầu thi công cơ điện chất lượng 
Top đầu; 

- Cấu trúc Phòng Quản lý thiết bị thành Công ty quản lý thiết bị để tăng tính chủ động, độc lập 
trong việc quản lý, khai thác hiệu quả thiết bị. 
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3.2. Lĩnh vực đầu tư KDBĐS 

- Đẩy mạnh công tác bán hàng tại dự án Hoàn Cầu, dự án Florence; 

- Tăng cường tìm kiếm đánh giá các dự án bất động sản tiềm năng trong đó chú trọng đến các dự 
án cải tạo chung cư cũ tại nội đô, dự án đất nền tại trung tâm hành chính các tỉnh và hợp tác với 
các chủ đầu tư đã có quỹ đất sạch. 

3.3. Lĩnh vực Năng lượng 

- Tập trung nghiên cứu, đánh giá quy hoạch phát triển điện VII, giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ 
tướng phê duyệt, bám sát sự điều chỉnh quy hoạch phát triển điện giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 
2050 đang được các Bộ, ngành nghiên cứu lập quy hoạch; 

- Xây dựng, phát triển lực lượng cán bộ phục vụ công tác đánh giá, quản lý, vận hành nhà máy 
thủy điện; 

- Tìm kiếm đánh giá các dự án điện tiềm năng, ưu tiên mua lại các dự án đã giải phóng mặt bằng. 

3.4. Tài chính 

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tối ưu hóa hàng tồn kho; 

- Tăng vốn điều lệ nhằm giảm áp lực vay và bổ sung vốn đầu tư cho các dự án mới. 

3.5. Giải pháp khác 

- Điều chỉnh mô hình tổ chức, phân cấp, phân quyền gắn đến từng tập thể, từng cá nhân; 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn trong toàn bộ hệ thống; 

- Xây dựng hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, truyền thông và áp dụng đồng bộ cho toàn bộ hệ 
thống của Công ty; 

- Không ngừng đổi mới hệ thống quản lý, quản trị, áp dụng thêm các phần mềm quản lý để đạt 
hiệu quả cao trong sản xuất; 

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2018 và định hướng, kế hoạch cho năm 2019 của Công ty. 

Với định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, cộng với công tác điều hành sát sao của Ban 
Tổng Giám đốc, cũng như sự cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, tôi tin tưởng sẽ hoàn 
thành mục tiêu kế hoạch 2019 đã đề ra. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

TRẦN HUY TƯỞNG 

 


