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TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG  

VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số : ............/BC-COMAEL Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016 

 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015 

  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2016 
 

I. TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 

1. Đặc ñiểm tình hình 

Trong năm 2015, tình hình kinh tế trong nước ñã có phần tốt lên so với các năm 

trước nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ ñến hoạt ñộng SXKD của 

toàn công ty. 

Tình hình chính trị công ty bất ổn, một số cán bộ bị khởi tố, ban ñiều hành công ty 

có sự thay ñổi, khối văn phòng công ty không khai thác ñược việc làm.  

Kết quả SXKD trong năm 2015 cụ thể như sau: 

I Giá trị SXKD Tỷ ñồng            110,0           76,66 69,69%

1 Giá trị SXCN Tỷ ñồng             60,0 42,07 70,12%

2 Giá trị xây lắp Tỷ ñồng             40,9 25,36 61,99%

3 Giá trị KDDV khác Tỷ ñồng             9,09 9,23 101,54%

II Doanh thu Tỷ ñồng            100,0 72,06 72,06%

III Nộp ngân sách Tỷ ñồng                6,3 7,60 120,63%

IV Lợi nhuận trước thuế Tỷ ñồng                2,0 -0,57

V Lao ñộng tiền lương:

1 Lao ñộng bình quân Người              200 192 96,00%

2
Thu nhập bình quân 

người/tháng
Triệu. ñ             6,59 6,45 97,88%

VI Đầu tư phát triển Tỷ ñồng                3,8 0,342 9,00%

Tỷ lệ hoàn 

thành (%)
TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT

Kế hoạch 

năm 2015

Thực hiện 

năm 2015

 

2. Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 

2.1. Đánh giá chung: 

Hầu hết các chỉ tiêu ñều không hoàn thành so với kế hoạch ñã ñề ra, chỉ có riêng 

chỉ tiêu nộp ngân sách là hoàn thành vượt mức (120,63%). Tuy vậy, ñây không phải là 

thành tích. 

Một số công trình lớn, sản phẩm chủ yếu công ty ñã thực hiện trong năm 2015: 

Hoàn thiện các công việc tại Công trình Nhà máy nhiệt ñiện Hongsa (nước CHDCND 

Lào); Chế tạo kết cấu thép cầu chính và bốc xếp hàng lên xe thuộc Dự án Đầu tư XD nút 

giao Trung tâm quận Long Biên(Tổng công ty giao); Các công trình do các ñơn vị tự tìm 
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kiếm  như: Gia công, chế tạo cột ñỡ Kingpost và văng chống thép biện pháp tầng hầm 

cho công trình Trung tâm giao dịch than - khoáng sản Việt Nam; Thiết bị xử lý nước 

Setfil; Chế tạo mới khuôn cọc công ty Vận tải Viết Hải, chế tạo thiết bị dây chuyền sản 

xuất ống cống – công ty Phú Kỳ, các sản phẩm ñúc công ty Hương Linh và Viện nghiên 

cứu Cơ khí, v.v... 

2.2. Đánh giá thực hiện theo các chi tiêu 

*  Giá trị sản xuất kinh doanh. 

- Lĩnh vực Sản xuất công nghiệp: 

Giá trị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Sản xuất công nghiệp ñạt 42,07 tỷ ñồng 

tương ñương 70,12% so với kế hoạch năm. Giá trị này chủ yếu là kết quả sản xuất của các 

hợp ñồng  do các  Xí nghiệp tự tìm kiếm. Ngoài giá trị công trình Cầu vượt Long Biên do 

Tổng công ty giao (1,88 tỷ) thì giá trị các hợp ñồng do khối văn phòng công ty tìm kiếm 

ñều có giá trị thấp. Đây là lĩnh vực truyền thống và thế mạnh của công ty nên lợi nhuận ổn 

ñịnh. Do ñó, cần tập trung phát triển lĩnh vực này ñể tạo sự ổn ñịnh và phát triển sản xuất 
của công ty.  

- Lĩnh vực xây lắp:  

 Năm 2015 giá trị SXKD lĩnh vực xây lắp là 25,36 tỷ ñồng ñạt 61,99% so với kế 
hoạch. Lĩnh vực này ñạt sản lượng còn thấp do công ty không có nhiều công trình về xây lắp. 

Công trình xây lắp lớn từ năm 2014 chuyển tiếp sang là Công trình thi công lắp ñặt cơ khí, 

lắp ñặt ñiện và cung ứng dịch vụ cho dự án Nhiệt ñiện Hong Sa ñã hoàn thành sản lượng từ 

giữa năm 2015; Xí nghiệp xây dựng ñiện nước và viễn thông ñã không còn hoạt ñộng (Hiện 

nay chỉ hoàn thiện nốt một số công trình dở dang). 

 Đây là lĩnh vực công ty ñang cố gắng phát triển và thực hiện trong 3 năm gần ñây. 

Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm và không có Cán bộ và lao ñộng có chuyên môn về lĩnh 

vực này nên khi thực hiện, công ty phải huy ñộng lao ñộng thời vụ bên ngoài với chi phí cao 

và chưa lường hết ñược rủi ro dẫn ñến gặp nhiều khó khăn. Do ñó, khi nhận công trình xây 

lắp cần phải xem xét kỹ lưỡng, lường hết tối ña các tình huống ñể có biện pháp xử lý, khắc 

phục. 

- Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ: 

Năm 2015 ñạt 9, 23 tỷ ñồng tương ñương 101,54% kế hoạch năm. Có ñược kết quả như 

trên vì trong năm 2015 các ñơn vị thuê tương ñối ổn ñịnh và Công ty cho thuê thêm một 

phần sân bãi. 

Đây là lĩnh vực mang lại hiệu quả cao nhất trong các lĩnh vực hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh của công ty. Trong ñó, các nhà xưởng công ty có sẵn và tự xây dựng mang lại lợi 

nhuận cao (~38%) còn các nhà xưởng liên doanh ñầu tư và các nhà xưởng giao khoán cho 

ñơn vị quản lý thì mang lại lợi nhuận thấp (Nhà xưởng liên doanh ~4%, nhà xưởng giao 

khoán ~9%). Mặc dù hiệu quả cao nhưng việc mở rộng lĩnh vực này là khó vì bị giới hạn bởi 

diện tích. Do ñó, ñể tăng doanh thu lĩnh vực này chỉ bằng cách tận dụng hết các mặt bằng 

nhàn rỗi và hạn chế tối ña việc gián ñoạn cho thuê. 

*  Doanh thu: 
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Năm 2015 doanh thu ñạt 72,06 tỷ ñồng tương ñương 72,06% kế hoạch năm. Trong 

ñó có 1,21 tỷ là doanh thu thu hộ (tiền ñiện nước khách hàng thuê xưởng), doanh thu này 

không phát sinh nhuận. 

Góp phần vào kết quả doanh thu trên, các ñơn vị trong công ty cũng ñã tích cực 

tìm kiếm việc làm, lao ñộng sản xuất. Tuy nhiên, chỉ có Xí nghiệp xây lắp & kết cấu thép 

hoàn thành vượt mức kế hoạch với tỷ lệ cao còn lại tất cả các ñơn vị và khối văn phòng 

Công ty ñều không hoàn thành kế hoạch doanh thu.  

Chi tiết về kết quả doanh thu của Công ty và từng ñơn vị như sau: 

TT Đơn vị ĐVT
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Tỷ lệ 
hoàn 

thành

Giá trị 
thực hiện 

nội bộ 

Tổng giá 

trị thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Các hợp ñồng công ty thực hiện 

(tìm kiếm)
Tỷ ñ 57,41 24,96 43,48%

2
Kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà 

xưởng- Công ty thực hiện
Tỷ ñ 9,09 9,19 101,10%

3
Các hợp ñồng do Các xí nghiệp 

thực hiện
Tỷ ñ 33,5 36,55 109,54% 1,244 37,80

3,1 XN Xây lắp & KCT Tỷ ñ 7,5 16,10 214,68% 0,648 16,75

3,2 XN Đúc Tỷ ñ 10 8,24 82,40% 8,24

3,3 XN Cơ khí Gia lâm Tỷ ñ 7 5,41 77,29% 0,31 5,72

3,4 XN chế tạo thiết bị & môi trường Tỷ ñ 4,5 3,82 84,89% 0,283 4,10

3,5
XN xây dựng ñiện nước & viễn 

thông
Tỷ ñ 4,5 2,98 66,22% 2,98

4

Doanh thu thu hộ tiền ñiện khách 

hàng thuê xưởng Tỷ ñ 0 1,21

5
Doanh thu cho thuê nhà tập thể 9 

gian phân bổ trong năm.
Tỷ ñ 0 0,15

100 72,06 1,244 37,80Tổng cộng
  

* Nộp ngân sách: 

- Nộp ngân sách Nhà nước: Năm 2015 ñạt 7,6 tỷ ñồng, tương ñương 120,63% kế 

hoạch năm. Chỉ tiêu này ñạt kết quả cao vì ngoài giá trị phát sinh phải nộp theo kế hoạch 

năm là 6,3 tỷ ñồng thì công ty còn phải nộp cả phần nợ thuế của các năm trước. Do tồn 

tại nợ ngân sách nhà nước của các năm trước lớn nên tại thời ñiểm cuối năm công ty ñã 

bị cục thuế Hà Nội cưỡng chế thuế bằng hình thức xuất hóa ñơn có ñiều kiện gây khó 

khăn rất lớn cho hoạt ñộng sản xuất của công ty . 

* Lợi nhuận: 

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2015 lỗ 0,57 tỷ. Chỉ tiêu này bị lỗ do các nguyên 

nhân chính như sau: 

- Cơ quan thuế ñiều chỉnh tăng tiền thuê ñất 1,31 tỷ cho năm 2010 và năm 2011, 

phạt nộp chậm 0,23 tỷ. 
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- Công trình Hongsa kéo dài hơn so với kế hoạch, chi phí thí nghiệm ñiện phát 

sinh ngoài dự kiến quá lớn trong khi hợp ñồng ký với Tổng công ty là ñã bao gồm thí 

nghiệm (Khi ký kết hợp ñồng, công ty không lường hết ñược chi phí này). Tổng lợi 

nhuận công trình là 0,99 tỷ nhưng ñã hạch toán trước lãi 5% doanh thu tương ứng 

2,78 tỷ vào năm 2014. Dẫn ñến năm 2015 công trình này lỗ 1,78 tỷ. 

-  Công trình Fomosa Hà tĩnh phát sinh nhiều chi phí trong việc tổ chức thi công 

dẫn ñến chi phí lớn hơn dự kiến. Trong quá trình triển khai Ban ñiều hành nhận thấy 

nếu tiếp tục thực hiện sẽ càng lỗ. Do ñó ñã thanh lý trước thời hạn. Kết quả công trình 

lỗ 0,17 tỷ. 

-  Ngoài xí nghiệp kết cấu thép hoàn thành vượt mức doanh thu còn lại tất cả các 

ñơn vị khác và công ty ñều không hoàn thành kế hoạch doanh thu. Trong năm khối 

phòng ban công ty không khai thác ñược các hợp ñồng mới ñể thực hiện mà chỉ hoàn 

thành các công trình cũ và thực hiện công trình cầu vượt của Tổng công ty giao. 

* Công tác quy hoạch, ñầu tư:  

Giá trị ñầu tư trong năm ñạt 0,342 tỷ ñồng tương ñương 8,95% KH năm. Trong cả năm 

2015, công ty chỉ thực hiện ñầu tư một hạng mục duy nhất là Cổng trục 5 tấn tại sân nhà làm 

sạch (71 Cổ Bi). Chỉ tiêu này còn thấp do công ty thiếu vốn, chưa có công trình hoặc dự án 

lớn ñể thực hiện ñầu tư. 

* Các chỉ tiêu khác:  

- Thu nhập bình quân 6,45 triệu ñồng/ người tháng ñạt 97,88 % kế hoạch ñề ra. Mặc dù 

lao ñộng tại nước ngoài (công trường Hongsa, Lào) giảm nhưng các ñơn vị trong công ty có 

ñủ việc làm, thu nhập của người lao ñộng tại các ñơn vị tăng cao hơn so với năm 2014 

nên chỉ tiêu này hoàn thành gần sát mục tiêu ñề ra. 

- Công ty ñã trả hết các nợ ngắn hạn với ngân hàng. Tuy nhiên, năm 2015 các hạn 

mức tín dụng với ngân hàng như vay ngắn hạn, Thư bảo lãnh ñang rất khó khăn. Ngân 

hàng yêu cầu phải có tài sản thế chấp, trong khi ñó Công ty không có tài sản ñể thế chấp, 

tài sản ñất của cả 2 khu vực là Bồ Đề và Cổ Bi ñều chưa có Sổ ñỏ, các tài sản khác hoặc 

không có giá trị hoặc không ñủ cơ sở ñể thế chấp hoặc chỉ ñược ñánh giá có giá trị nhỏ. 

Từ giữa năm 2015 ñến kết thúc năm 2015, ngân hàng không cấp hạn mức tín dụng ñể 

thực hiện bảo lãnh và vay vốn dẫn ñến công ty vốn ñã khó khăn lại khó khăn hơn. 

- Tình hình thanh toán các công trình: Công ty ñã tích cực và ñã làm tốt ñược công tác 

thanh toán, quyết toán các công trình mới phát sinh; Xử lý ñược một số công trình dở 

dang. Tuy nhiên, vẫn chưa thanh quyết toán ñược các công trình ñã từ lâu do các Đội thi 

công trước ñây không còn tồn tại.  

3. Các tồn tại và nguyên nhân trong năm 2015 

Bên cạnh những mặt hoạt ñộng tích cực ñã ñạt ñược của công ty như việc làm, tiền 

lương và chế ñộ của người lao ñộng luôn luôn ñược ñảm bảo cụ thể các ñơn vị trong 

công ty có việc làm ñều, thanh toán lương ñúng kỳ hạn, thu nhập ổn ñịnh theo mặt bằng 

chung của xã hội, thực hiện ñúng chế ñộ chính sách ñối với người lao ñộng trích nộp bảo 

hiểm xã hội ñầy ñủ và kịp thời các mặt công tác xã hội ñều thực hiện tốt. Trong năm 

2015 công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và còn nhiều tồn tại và khó khăn 
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như nợ ngân sách lớn, bị cưỡng chế hóa ñơn dưới hình thức xuất hóa ñơn có ñiều kiện, 

ñơn thư khiếu kiện kéo dài, công ty bị ñiều tra, 3 cán bộ của công ty bị khởi tố bắt tạm 

giam, sản xuất bị ảnh hưởng, tư tưởng cán bộ công nhân viên hoang mang dao ñộng, bộ 

máy ñiều hành của công ty không theo kịp với sản xuất, công tác quản lý còn nhiều yếu 

kém và không phát huy hết năng lực. Các tồn tại ñó do các nguyên nhân sau: 

Nguyên nhân khách quan: Thực trạng nền kinh tế của ñất nước vẫn còn khó khăn, 

chính sách của nhà nước có nhiều thay ñổi nên ảnh hưởng không nhỏ ñến hoạt ñộng của 

các doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng. Đặc biệt là công tác quản lý thuế và 

nợ thuế của nhà nước  

Nguyên nhân chủ quan:  

- Thiếu sự phối kết hợp một cách hiệu quả giữa các tổ chức ñoàn thể, kỹ năng làm 

việc của các cán bộ trong công ty còn thiếu, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ yếu, giải 
quyết các vấn ñề không thấu ñáo, không triệt ñể, không vì lợi ích các bên, thiếu tính 

khách quan dẫn ñến ñơn thư kéo dài cơ quan công an phải vào cuộc, 3 cán bộ của công ty 

bị bắt tạm giam ảnh hưởng rất lớn ñến uy tín và danh dự của cán bộ công nhân viên, của 

công ty và trên nữa là Tổng công ty. Đây là bài học ñắt giá và ñau sót mà công ty ñã phải 

trả bằng cả tiền do sản xuất ñình ñốn, bằng tình cảm do lòng người bất an và bằng 60 

năm tồn tại và phát triển của công ty. 

- Xây dựng kế hoạch năm chưa phù hợp với ñặc thù sản phẩm truyền thống ,vượt xa 

với năng lực thực sự của công ty cũng như khả năng vận hành của bộ máy quản lý của 

công ty. 

- Việc phân bổ các chi phí và trích khấu hao không trú trọng dẫn ñến tăng chi phí 

quản lý.  

- Sự gắn kết giữa các phòng ban, mối liên hệ giữa các phòng ban và các ñơn vị thành 

viên còn nhiều bất cập, tách rời, không tạo tiếng nói chung dẫn ñến mỗi ñơn vị làm một 

kiểu và công ty gần như mất kiểm soát. Lỗi này một phần do cơ chế ñiều hành.  

- Năng lực tìm kiếm việc làm của công ty không ñược phát huy mà hầu hết phụ thuộc 

vào các ñơn vị. Ngoài các công trình lớn có sự giúp ñỡ của Tổng công ty, công việc thực 

sự công ty tìm ñược rất nhỏ.  

- Năng lực sản xuất cơ khí của công ty: Cơ sở sản xuất, máy móc thiết bị , ñội ngũ 

quản lý trực tiếp, cơ chế ñiều hành và lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất chưa phù 

hợp với yêu cầu của thị trường nên tính cạnh tranh thấp, có công trình phải thuê thợ ngoài 

nên công tác quản lý có nhiều bất cập. 

- Hệ thống quản lý còn chồng chéo không khoa học, tinh thần làm việc không tập 

trung, thiếu ñôn ñốc giám sát thực tế dẫn ñến hiệu quả công việc không cao. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016: 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 

Căn cứ vào thực trạng công ty, thực tế tình hình máy móc thiết bị, lao ñộng, tài chính, 

giá trị các hợp ñồng Công ty ñã ký, các công việc ñã và ñang và tiếp thị. Ban ñiều hành 

Công ty ñã xây dựng các Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: 
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I Giá trị SXKD Tỷ ñồng 76,66 69,26 90,35%

1 Giá trị SXCN Tỷ ñồng 42,07 54,24 128,93%

2 Giá trị xây lắp Tỷ ñồng 25,36 5,02 19,79%

3 Giá trị KDDV khác Tỷ ñồng 9,23 10,00 108,34%

II Doanh thu Tỷ ñồng 72,06 65,00 90,20%

III
Nộp ngân sách (Gồm cả thuế phát sinh 

và trả nợ cũ)
Tỷ ñồng 7,60 12,94 170,26%

IV Lợi nhuận trước thuế Tỷ ñồng -0,57 2,00

V Lao ñộng tiền lương:

1 Lao ñộng bình quân Người 192 140 72,92%

2 Thu nhập bình quân người/tháng Triệu. ñ 6,45 5,71 88,53%

VI Đầu tư phát triển Tỷ ñồng 0,34 1,6

Tỷ lệ KH2016/ 

TH 2015
TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT

Thực hiện 

năm 2015

Kế hoạch 

năm 2016

 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 ñược xây dựng thấp hơn so với thực hiện các năm 

trước ñể phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty về mô hình hoạt ñộng, năng 

lực máy móc thiết bị, lao ñộng. Với doanh thu nhỏ hơn nhưng công ty sẽ nâng cao sản 

lượng thông qua các công trình ký trực tiếp có vật tư  ñể có doanh thu và lợi nhuận cao 

hơn, góp phần trả nợ thuế nhà nước, ổn ñịnh và từng bước phát triển công ty. 

Trên cơ sở kế hoạch doanh thu ñề ra, tất cả các ñơn vị và các phòng ban công ty ñều 

phải phấn ñấu hoàn thành. Cụ thể: 

TT Đơn vị ĐVT
Kế hoạch  

2016
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Doanh thu công ty tìm kiếm Tỷ ñ 17 -23

2 Doanh thu dịch vụ cho thuê nhà xưởng- Công ty thực hiện Tỷ ñ 10

3 Doanh thu các ñơn vị tự tìm kiếm Tỷ ñ 32-38

- XN Đúc Tỷ ñ 10-12

- XN Xây lắp & KCT Tỷ ñ 8-10

- XN Cơ khí Gia lâm Tỷ ñ 7-8

- XN chế tạo thiết bị & môi trường Tỷ ñ 5-6

- Đội xây lắp sô 5 Tỷ ñ 2

65Tổng cộng
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Hiện nay, công ty ñã có ñủ việc làm cho quý I thông qua các công trình như 

Kingpost 47 Nguyễn Tuân – 4,1 tỷ (Công ty khai thác), công trình Kết cấu thép nhà ga 

tuyến ñường sắt trên cao – 1,49 tỷ (Ký qua Tổng công ty) và các công trình do xí nghiệp 

khai thác. Công ty cũng ñã có một số hợp ñồng mới cho quý II như Khuôn ống cống tại 
Hải Phòng  - 0,82 tỷ, thủy ñiện A Lin – 1,73 tỷ, các công trình do các ñơn vị khai thác và 

một số công trình khác ñang tiếp thị. 
Nguyên nhân xây dựng chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2016 cao hơn nhiều so với năm 

2015 (210,53%) vì hiện nay Công ty ñang có số nợ thuế rất lớn. Tính ñến ngày 31/12/2015 

công ty còn nợ thuế 26,52 tỷ (Gốc 16,99 tỷ, phạt nộp chậm 9,53 tỷ). Trong ñó, nợ gốc của 

Cục thuế Hà nội Gốc 5,67 tỷ; Nợ gốc của Chi cục Thuế quận Long Biên 2,47 tỷ; Nợ gốc 

của Chi cục Thuế huyện Gia Lâm 8,85 tỷ. Công ty ñang bị Cơ quan thuế cưỡng chế nộp 

thuế bằng cách phát hành hóa ñơn có ñiều kiện (Phải trả một phần nợ gốc + nộp thuế phát 

sinh tương ứng 40% giá trị hóa ñơn cho từng ñợt phát hành). Từ nguyên nhân trên, Ban 

ñiều hành công ty quyết tâm nộp ñủ số thuế dự kiến phát sinh trong năm 2016 ước tính 4,8 

tỷ (Trong ñó: Thuế GTGT 1,8 tỷ, tiền thuê ñất và thuế ñất 3 tỷ). Đồng thời, ñể phát hành 

ñược hóa ñơn GTGT công ty còn phải trả nợ thuế (Nợ gốc) từ các năm trước ñể lại của Cục 

thuế Hà Nội và Chi cục thuế Quận Long Biên, dự kiến trả nợ khoảng 8,14 tỷ. Đối với Nợ 

thuế của Chi cục thuế huyện Gia Lâm, công ty sẽ xây dựng phương án trả nợ cũ vào các 

năm sau. Thực hiện ñược chỉ tiêu cao như trên sẽ rất khó, nhưng Ban ñiều hành công ty sẽ 
cố gắng hoàn thành ñể việc phát hành hóa ñơn của công ty ñược ổn ñịnh và nhanh chóng 

trở về trạng thái bình thường. 

Chỉ tiêu Thu nhập bình quân người lao ñộng năm 2016 ñược xây dựng thấp hơn 

năm 2015 nguyên nhân do không có lao ñộng thi công tại công trình nước ngoài như các 

năm trước. 

2. Các giải pháp ñể thực hiện kế hoạch năm 2016: 
Trước thực trạng của công ty hiện nay: Ban ñiều hành vừa mới có sự thay ñổi; Tư 

tưởng Cán bộ công nhân viên, người lao ñộng còn có nhiều dao dộng; Nhiều khoản nợ lớn 

trước mắt cần phải trả như Nợ thuế 28,04 tỷ, nợ cũ ngân hàng 20,86 tỷ, nợ mới ngân hàng 

0,35 tỷ, nợ cũ Tổng công ty 11,4 tỷ; Thiếu vốn hoạt ñộng. Để hoàn thành kế hoạch năm 

2016 cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

a- Về tư tưởng và trách nhiệm: 
Khắc phục tư tưởng sai lạc về thực trạng của công ty cho rằng sự tồn tại của công 

ty là tất yếu mà không biết rằng nếu mỗi cán bộ công nhân viên không cố gắng thì công ty 

sẽ không thể tồn tại trong thời ñiểm hiện nay. Vì vậy, mỗi cán bộ công nhân viên cần  phải 
tự ñiều chỉnh ý thức cá nhân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công việc 

hàng ngày và cùng chia sẻ khó khăn của công ty hiện nay, không hoang mang dao ñộng 

trước những biến cố xảy ra trong thời gian vừa qua. Tất cả các cán bộ công nhân viên của 

công ty phải ñoàn kết một lòng dưới sự lãnh ñạo của Đảng bộ, Hội ñồng quản trị và Ban 

ñiều hành ñể từng bước khắc phục khó khăn,  ổn ñịnh các mặt hoạt ñộng của công ty, thực 

hiện hoàn thành các chỉ tiêu ñã ñề ra trong năm 2016. 
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b- Công tác cơ cấu tổ chức 

- Thực hiện phân công lại nhiệm vụ của ban ñiều hành, các phòng ban nghiệp vụ trên 

cơ sở cơ cấu tổ chức hiện tại. Kiện toàn phòng kế toán bổ nhiệm vị trí Phó phòng phụ trách 

kế toán (do kế toán trưởng bị khởi tố ). Thực hiện phân công công việc cho từng người hợp 

lý phù hợp với khả năng và trình ñộ ñể nâng cao hiệu quả công việc, ñiều chỉnh lại một số 

quy chế nội bộ cho phù hợp, vừa ñảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn phải tạo ñiều kiện cho 

mỗi cá nhân và ñơn vị nâng cao hiệu quả công việc, có trách nhiệm và dám chịu trách 

nhiệm trước phần công việc của mình, tiết kiệm thời gian, tạo mối quan hệ nội bộ tốt. 

- Các phòng ban phải xây dựng kế hoạch công việc hàng tuần và phải kiểm soát 

ñánh giá. 

- Đối với các xí nghiệp: Phối kết hợp với công ty kiên quyết cùng thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của công ty, tích cực tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của ñơn vị cũng 

như công ty, ñảm bảo các hợp ñồng phải có lãi, thanh toán ñầy ñủ tiền lương cũng như các 

quyền lợi khác của người lao ñộng, chia sẻ với công ty về thực trạng tình hình tài chính từ 

ñó thực hiện tốt nghĩa vụ của ñơn vị với công ty trên mọi lĩnh vực. 

- Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các Phòng ban công ty với các Đơn vị sản xuất, 
ñảm bảo mọi hoạt ñộng của các xí nghiệp ñều ñược kiểm soát chặt chẽ ñể phòng ngừa các 

rủi ro xảy ra. Nhưng ñồng thời phải tạo ñiều kiện tối ña ñể các Đơn vị hoạt ñộng sản xuất 
hiệu quả và phát triển. Công ty sẽ thống nhất với các ñơn vị xây dựng quy chế quản lý kế 
hoạch, quản lý kỹ thuật cho tất cả các sản phẩm trong công ty không ñể tình trạng mất 
kiểm soát như trước ñây . 

- Xây dựng, ñiều chỉnh, sửa ñổi các biểu mẫu nội bộ sao cho phù hợp với tình hình 

thực tế, tinh giản nhưng phải ñủ, phải ñáp ứng ñược công tác quản lý của công ty và quy 

ñịnh của pháp luật. 
 

c. Công tác tài chính 
- Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2016 trên cơ sở thực trạng các chi phí cố ñịnh của 

công ty, ñiều chỉnh giảm các chi phí không cần thiết. Hàng tháng, hàng quý phải xem xét 

ñiều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch ñã ñề ra. 

- Đối với các công trình còn dở dang: Phải lựa chọn và xem xét từng công trình nếu 

thấy có khả năng thực hiện ngay, tập trung mọi nguồn lực hiện có của công ty giải quyết 
dứt ñiểm từng công trình. 

- Đối với công nợ cũ: Trên cơ sở ban thu hồi giải quyết công công nợ ñã thành lập 

Trước hết phải kiểm tra lại các công trình ñã có ñối chiếu, bằng mọi cách tiếp cận ñể có 

giải pháp thu hồi. Rà soát lại các khoản phải thu, phải trả cũ chưa ñủ tính pháp lý ñể có 

những phương án xử lý phù hợp. 

- Đối với khoản công nợ xét thấy không còn khả năng thu hồi cũng phải xem xét lại 
từng trường hợp, xin ý kiến của lãnh ñạo tổng công ty và các cổ ñông lớn khác của công ty 

ñể có giải pháp tháo gỡ . 

- Đối với ngân hàng công ty ñang giao dịch: Cần phải tiếp cận ñể xây dựng lại mối 

quan hệ tốt và tạo ñiều kiện cho công ty trong vấn ñề bảo lãnh cũng như tạo ñiều kiện cho 

vay theo từng hợp ñồng, cùng tham gia quản lý dòng tiền trong các hợp ñồng ñó. Ngoài ra  

trên cơ sở các tài sản của công ty hiện có, nếu tài sản nào chưa ñủ thủ tục thì hoàn thiện lại, 
làm việc với ngân hàng ñể thế chấp phục vụ cho các giao dịch bảo lãnh. Hiện tại công ty ñã 
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xây dựng ñược hạn mức tín dụng 6 tỷ trong ñó thực hiện bảo lãnh 3 tỷ và ngân hàng cũng 

tạo ñiều kiện cho công ty vay theo từng hợp ñồng dưới sự giám sát của ngân hàng. Cụ thể, 
công trình chế tạo Kingpost 47 Nguyễn Tuân giá trị 4,1 tỷ ñã thực hiện xong. 

- Đối với vấn ñề nộp ngân sách: Trước mắt công ty thực hiện nghiêm túc công tác 

nộp ngân sách ñầy ñủ cho các khoản phát sinh . Cân ñối các nguồn thu (từ kinh doanh dịch 

vụ, lãi trong sản xuất, trích một phần thu từ các công trình dở dang của các năm trước ...) 

tập trung các nguồn lực có thể tính ñược bằng tiền của công ty trả nợ thuế ñể công ty ñược 

phát hành hóa ñơn bình thường, giảm gánh nặng nợ ngân sách và không ñể nợ mới phát 

sinh.Sau khi trả hết nợ gốc 7,6 tỷ công ty sẽ làm công văn ñề nghị cục thuế Hà Nội không 

thi hành cưỡng chế hóa ñơn .còn nợ gốc 6 tỷ của chi cục thuế Gia Lâm công ty sẽ có 

phương án trả sau  

- Đối với công nợ của Tổng công ty: Trong ñiều kiện khó khăn về tài chính của công 

ty ñề nghị Tổng công ty xem xét hỗ trợ giảm lãi vay của các món vay cũ, thanh quyết toán 

các công trình của công ty ñã và ñang thực hiện ( không ñối trừ trên tổng công nợ ) ñể tạo 

nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt ñộng của  công ty.ñặc biệt công tác trả nợ thuế của 

công ty   

- Thường xuyên rà soát, kiểm soát thực hành tiết kiệm và giảm tối ña các chi phí quản 

lý doanh nghiệp không cần thiết. 
- Thực hiện thanh lý ñối với các tài sản cũ hỏng không sửa chữa ñược, lạc hậu, khai 

thác không hiệu quả như Xe cứu thương, máy móc thiết bị, dụng cụ ...  ñể giảm giá trị khấu 

hao , thu hồi vốn và có thêm một phần tài chính ñể phục vụ sản xuất kinh doanh. 

d. Về công tác ñầu tư 
- Tăng cường công tác ñầu tư năng lực sản xuất tại cơ sở Cổ Bi, trước hết tập trung 

quy hoạch lại mặt bằng, sửa sang nâng cấp nhà xưởng sân bãi, mở rộng hệ thống ray sân 

cổng trục ñảm bảo ñủ ñiều kiện thi công các dự án lớn và tận dụng hết các diện tích. 

- Xây dựng, sửa chữa, cải tạo một số nhà xưởng tại 84 Phú Viên và nhà xưởng 

Anphanam. 

- Tu sửa, nâng cấp trạm ñiện 630KVA tại 86 Phú Viên ñể ñảm bảo cung cấp nguồn 

ñiện ổn ñịnh phục vụ sản xuất cũng như quản lý. Đồng thời tạo thuận lợi cho các ñơn vị 
thuê nhà xưởng tại 84 và 86 Phú Viên. 

- Nghiên cứu ñầu tư từng bước máy móc thiết bị thi công mang tính chủ lực trong sản 

xuất ñể nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm và ñáp ứng tiến ñộ thi công. 

- Tiếp tục nghiên cứu các phương án khai thác tiềm năng, lợi thế về ñất ñai có sẵn của 

công ty ở cả hai khu vực Cổ Bi và Bồ Đề ñể phục vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 

- Nâng cấp, sửa chữa phần cổng và tường rào tại khu vực 84 Phú Viên ñể tạo bộ mặt 
khang trang cho Công ty ñể thuận lợi cho công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm. Lắp dựng 

biển quảng cáo năng lực của công ty tại 71 Cổ Bi ñể giới thiệu về các sản phẩm ñặc trưng 

truyền thống của công ty các thiết bị thế mạnh ñể giới thiệu với khách hàng. 

- Xây dựng hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại 2 khu vực Bồ Đề và Cổ Bi ñể phòng 

ngừa rủi ro hỏa hoạn và thực hiện theo yêu cầu của Công an PCCC. 

- Giải quyết dứt ñiểm những vướng mắc ñã tồn tại lâu trong các công trình ñầu tư của 

Xí nghiệp Đúc, các hợp ñồng liên danh cùng khai thác với Công ty CP Cơ khí Xây dựng 

Gia Lâm. Sau khi xác ñịnh rõ giá trị các công trình ñầu tư của xí nghiệp Đúc cũng như của 
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ñối tác liên danh, công ty ñã cùng với xí nghiệp Đúc hoàn thiện các hồ sơ và thực hiện việc 

thanh toán phần phát sinh bắt ñầu từ tháng 1/2016. 

e. Công tác sản xuất kinh doanh 
- Xây dựng củng cố lại trang web của công ty ñể có thể giới thiệu với khách hàng về 

năng lực sản xuất sản phẩm truyền thống của công ty. Đây chính là công cụ hỗ trợ cho 

công tác tìm kiếm việc làm. 

- Tập trung ñẩy mạnh và phát triển các ngành nghề truyền thống và sẵn có của công 

ty là chế tạo kết cấu thép tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn, máy và khuôn ly tâm cột ñiện, ống 

cống, cọc dự ứng lực, tiến tới có thể thực hiện chuyển giao công nghệ cho các sản phẩm 

trên, bên cạnh ñó cũng phải ñẩy mạnh các sản phẩm ñúc, ñiện nước, viễn thông,… 

- Khai thác sử dụng triệt ñể các máy móc thiết bị ñã ñầu tư ñể mang lại nguồn thu cho 

công ty như: Máy lốc tôn, thiết bị làm sạch bằng bi …; Tận dụng tối ña các mặt bằng hiện 

ñang ñể trống ñể phục vụ sản xuất và cho các ñối tác thuê nhằm tăng thêm nguồn thu . 

- Thực hiện việc liên doanh liên kết với các ñơn vị trong và ngoài ngành cùng làm sản 

phẩm ñể nâng cao năng lực sản xuất nhằm nâng cao vị thế của công ty trên thương trường. 

- Tận dụng nắm bắt các cơ hội về chế ñộ chính sách của nhà nước, cũng như các lợi thế 
sẵn có của công ty như ñất ñai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, khai thác triệt ñể các lợi thế ñó 

tạo nguồn tài chính trang trải các khoản nợ ngân sách, nợ khách hàng và một phần trả nợ cũ 

ñể lại. 
- Tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao ñộng ñể tăng hiệu quả các 

công trình, dự án. Phải lường trước và hạn chế tối ña các chi phí phát sinh trước khi ký kết 
hợp ñồng, ñặc biệt là các công trình xây lắp. 

- Có các chính sách khuyến khích, thúc ñẩy các ñơn vị sản xuất nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các chi phí, tiết kiệm trong quản lý sản xuất ñể hạ giá 

thành sản phẩm tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. 

- Trên cơ sở sản phẩm truyền thống của công ty phải từng bước xây dựng ñược tiêu 

chuẩn của sản phẩm truyền thống xuất xưởng. 

- Trong khi mô hình quản lý tập trung ñang trong giai ñoạn ñầu, trước hết xây dựng 

cơ chế làm việc phối hợp tập trung dưới sự chỉ ñạo trực tiếp của công ty ñể có thể thực hiện 

các công trình có giá trị và khối lượng lớn. 

- Đối với các công trình, sản phẩm có khối lượng vừa và nhỏ tại các Đơn vị: Các 

phòng ban chức năng của Công ty tham gia kiểm soát thông qua Hợp ñồng ñầu ra, phương 

án kinh doanh, chi phí ñầu vào và thực tế thi công  một cách sâu sát hơn ñể từ ñó có sự hỗ 

trợ cũng như nắm bắt ñược các diễn biến sản xuất tại các Đơn vị trong toàn công ty. 

g. Các mặt công tác khác 
- Thực hiện bàn giao ñất Khu tập thể cơ khí xây dựng tại Cổ Bi cho chính quyền ñịa 

phương theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước. 

- Tùy theo thời gian, ñiều kiện có thể xây dựng phương án mang tính chiến lược ñể 
từng bước khắc phục khó khăn, giải quyết các khoản nợ lớn của Công ty. 

- Luôn tăng cường sự chỉ ñạo lãnh ñạo của Đảng, của chính quyền ñến các chi bộ, các 

tổ chức ñoàn thể, từng Đảng viên và mỗi người lao ñộng trong công ty. Xây dựng và duy 

trì ñoàn kết nội bộ, ổn ñịnh tư tưởng, tích cực lao ñộng với tinh thần trách nhiệm và hiệu 

quả trong công việc. 
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- Công ñoàn, chính quyền phối hợp ñể quan tâm ñến ñời sống vật chất, tinh thần của 

người lao ñộng. Tổ chức tốt công tác thi ñua khen thưởng, phấn ñấu hoàn thành thắng lợi 

kế hoạch năm 2016./. 
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