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Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2014 

 

 

 

PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

(LICOGI) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về việc chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

- Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính 

sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước 

làm chủ sở hữu. 

- Căn cứ Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng 

dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 

100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-

CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ về chính sách 

đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BLDTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn thực hiện 

chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của 

Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh 

nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viện số 0100106440 

do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 24/11/2010, cấp 

đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 04/01/2013; 
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- Văn bản số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kế 

hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sông Đà; 

- Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

chuyển giao quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu vốn nhà nước của Tổng Công ty Xây dựng và 

Phát triển hạ tầng từ Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc 

thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ 

tầng; 

- Quyết định số 184/QĐ-BCĐ ngày 20/02/2013 ngày Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần Công 

ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng về việc thành lập Tổ giúp việc Ban 

chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI; 

- Quyết định số 1184/BXD-KHTC ngày 18/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

cho phép điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty 

LICOGI là ngày 31/12/2012; 

- Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty 

Xây dựng và Phát triển hạ tầng; 

Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng xây dựng phương án cổ phần hóa Công 

ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng cụ thể như sau: 
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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 

I. TÓM LƢỢC CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ 

1. Thông tin chung: 

- Tên bằng tiếng Việt:  Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng - Công ty TNHH Một 

thành viên. 

- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: LICOGI CORPORATION LIMITED 

- Tên viết tắt: LICOGI 

 

- Biểu tượng (LOGO): 

 

 

 

- Địa chỉ trụ sở chính:  Nhà G1 Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội. 

- Điện thoại:  04. 3 8 542 365 

- Fax:   04. 3 8 542 655 

- Website: http://www.licogi.com.vn 

- Email:  info@licogi.com.vn 

- Mã số thuế:  01 001 06 440 

- Vốn điều lệ theo Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 01 ngày 04/01/2013: 

370.000.000.000 đồng. 

2. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh: 

- Thi công xây lắp: các công trình ngầm, các công trình thủy lợi (đê, đập, kênh mương, hồ 

chứa nước, hệ thống tưới tiêu, ống dẫn, trạm bơm), thủy điện, nhiệt điện, bưu điện, cấp 

thoát nước, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình 

đường dây, trạm biến áp điện, thi công và xử lý nền móng các loại công trình, khoan nổ 

mìn (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); 

- Thi công xây lắp và tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 

thông (đường bộ, cầu đường sắt, cầu đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga, đường hầm); 

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng; tổ chức đào 

tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật chuyên ngành, giáo dục định 

hướng, đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Kinh doanh vận tải thủy, đường bộ; 
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- Sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, vật tư, máy 

móc thiết bị, nguyên nhiên liệu, các chủng loại vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng; 

- Tư vấn đầu tư và xây dựng bao gồm: quy hoạch, lập và thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thiết kế, lập tổng dự toán 

và thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình xây dựng, quản lý dự án, giám sát kỹ 

thuật thi công, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, thi công xây lắp, cung 

cấp vật tư, thiết bị; Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (không bao gồm tư vấn 

pháp luật); 

- Đầu tư kinh doanh phát triển các dự án về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, đầu tư và 

kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng các công trình điện và kinh 

doanh điện thương phẩm; đầu tư và kinh doanh dịch vụ văn phòng, khách sạn, nhà nghỉ, 

du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí, quản lý và khai thác các dịch vụ tổng hợp tại các khu 

đô thị mới, khu dân cư tập trung. 

3. Lịch sử hình thành và phát triển 

Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) được thành lập theo Quyết định số 

998/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ Xây dựng trên cơ sở sắp xếp lại Liên hiệp các xí 

nghiệp Thi công cơ giới thành lập ngày 08/08/1960 và Công ty Xây dựng số 18 thành lập 

ngày 19/05/1961. Là Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90/TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; khi đó Tổng công ty bao gồm 19 đơn vị thành viên; trong đó có 

12 doanh nghiệp hạch toán độc lập, 05 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc, 02 trường đào tạo 

công nhân kỹ thuật. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tổng công ty LICOGI đã trải qua các giai đoạn 

lịch sử quan trọng sau: 

- Ngày 08 tháng 08 năm 1960, Bộ Kiến Trúc (Nay là Bộ Xây dựng) đã ra quyết định 

thành lập Công ty Thi công Cơ giới, trên cơ sở của Đoàn Thi công cơ giới thuộc Bộ 

Thuỷ lợi - Kiến trúc cũ. Về cơ cấu tổ chức, Công ty Thi công cơ giới bao gồm các Đội, 

các Công trường, tuỳ theo quy mô từng công trình như: Công trường cơ giới 10 Sơn Tây, 

15 Thanh Hoá, 32 Việt Trì, 49 và 57 Hà Nội, 64 Thác Bà, 68 Hoàng Thạch; các Đội cơ 

giới 7 Hà Bắc, 63, tiểu đội 67... 

- Thực hiện Quyết định số 308/CP ngày 07/09/1979 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập các tổ chức sản xuất, kinh doanh trực thuộc Bộ Xây dựng. Ngày 11/10/1979 Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng có Quyết định số 1470/BXD-TCCB về việc chuyển Công ty Thi công cơ giới 

thành Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới; bao gồm 11 doanh nghiệp thành viên hạch 

toán độc lập và 01 Trường đào tạo công nhân kỹ thuật; Tổng số CBCNV đến thời điểm 
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tháng 6/1995 là 3.472 người, trong đó có 418 cán bộ có trình độ đại học, 225 cán bộ có trình 

độ trung cấp và 2.340 công nhân kỹ thuật. Tên gọi tắt LICOGI bắt đầu từ đây, là các chữ cái 

đầu tiên của Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới. Từ ngày đó, LICOGI đã đảm nhận thi 

công các công trình trên khắp mọi miền đất nước. Có thể nói LICOGI là một trong những 

đơn vị chuyên ngành mạnh của Bộ Xây dựng, đã có mặt trên tất cả các công trình trọng 

điểm, các công trình mang ý nghĩa chính trị, kinh tế và quốc phòng lớn của đất nước. Đội 

quân cơ giới đã từng san lấp, phá đá, nổ mìn, tạo nền móng vững chắc cho hàng trăm công 

trình lớn nhỏ. Cũng từ đây, Đội cạp lốp thuộc Xí nghiệp Thi công cơ giới 14 đã được phong 

tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1985. 

Ngày 20/11/2006, Bộ Xây dựng ra quyết định số 1635/QĐ-BXD chuyển đổi mô hình 

Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con. Đó là mô hình của 

LICOGI hiện nay, với 26 đơn vị thành viên, hoạt động trên địa bàn cả nước. 

Ngày 12/01/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 52/QĐ-TTg phê duyệt đề án 

thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Quyết định số 53/QĐ-

TTg thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà; LICOGI là 1 trong 6 Tổng công ty tham 

gia sáng lập Tập đoàn Sông Đà. 

Tổng công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

theo Quyết định số 95/TĐSĐ - HĐQT ngày 30/6/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn 

Sông Đà. 

Thực hiện Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc kết thúc thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn 

Phát triển nhà và đô thị Việt Nam. Ngày 18/10/2012 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết 

định số 914/QĐ-BXD về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước 

của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng từ Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà về 

Bộ Xây dựng. 

Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 0100106440 (thay thế cho số 0106000699 ngày 02/10/1996) do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 24/11/2010, đăng ký thay 

đổi lần thứ 01 ngày 04/01/2013. 

Ngày 14/5/2014 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 527/QĐ-BXD về việc tiếp nhận Trường 

Trung cấp Xây dựng thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng về trực thuộc Bộ 

Xây dựng và Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc tiếp nhận Trường Cao đẳng nghề 

LICOGI thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng về trực thuộc Bộ Xây dựng. 
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4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Doanh nghiệp hiện nay 

4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 
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Các Ban  iều 
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Các Công ty con 

 

Các Công ty li n 

kết 

 

1. Cơ quan (Văn phòng) 

Tổng công ty. 

2. Văn phòng đại diện 

Tổng công ty tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

3. Chi nhánh Licogi số 1 

4. Chi nhánh Tổng công 
ty Xây dựng và phát triển 

hạ tầng: Công ty Đầu tư 

và Xây dựng Licogi số 2 

5. Chi nhánh Đầu tư và 

Xây dựng Licogi số 6 

6. Chi nhánh Vật liệu xây 

dựng Licogi 

7. Chi nhánh xuất khẩu 

lao động Licogi. 

Ban QLDA khu 

đô thị mới Thịnh 

Liệt 

 

Các Ban điều 

hành 

 

1. Công ty CP Cơ giới và 

Xây lắp số 9  

2. Công ty Cổ phần Cơ 

giới và Xây lắp số 10 

3. Công ty CP Licogi 15 

4. Công ty CP Licogi 17  

5. Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật nền móng và Xây 

dựng 20. 

6. Công ty CP Lắp máy 

điện nước - LICOGI. 

7. Công ty Cổ phần Cơ khí 

Đông Anh LICOGI 

8. Công ty Cổ phần  Đầu 

tư  Xây lắp   VLXD 

Đông Anh . 

9. Công ty CP LICOGI – 

Quảng Ngãi 

10. Công ty Cổ phần  Tư 

vấn Licogi 
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2. Công ty CP LICOGI 13 

3.Công ty CP LICOGI 14 

4. Công ty CP LICOGI 18 

5. Công ty CP LICOGI 19 

6. Công ty Cổ phần Thủy 

điện Bắc Hà. 

7.Công ty Cổ phần Thủy 

điện Đăkdrinh 

8.Công ty Cổ phần Đầu tư 

khu công nghiệp dầu khí 

(IDICO Long Sơn) 

9.Công ty CP Đầu tư và Xây 

dựng Vinashin  - Licogi 

10. Công ty CP QLDA và 

XD LICOGI –PMC 

Ph  TGĐ  

Nhà ở và khu 

 ô thị 
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4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý và bộ máy: 

- Hội  ồng thành vi n: Là đại diện của chủ sở hữu trực tiếp tại Tổng công ty LICOGI; 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Tổng công ty LICOGI và tại các công 

ty do Tổng công ty LICOGI đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và là chủ sở hữu đối với phần 

vốn góp của Tổng công ty LICOGI tại các doanh nghiệp khác. Hội đồng thành viên hiện 

có 06 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên 

của Tổng công ty LICOGI do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm 

hoặc thay thế, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và theo 

Điều lệ. 

- Ban Tổng Giám  ốc: Ban Tổng Giám đốc hiện có 07 thành viên, trong đó gồm Tổng 

Giám đốc và 06 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật 

của Tổng công ty có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty 

theo các mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. 

- Kiểm soát vi n: Kiểm soát viên do Bộ Xây dựng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và trước Bộ trưởng về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 

của Kiểm soát viên không quá 3 năm. 

- Các phòng ban có chức năng tham mưu giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc 

gồm: 

+ Văn ph ng Tổng công ty: Công tác văn thư lưu trữ, hành chính quản trị, quân sự, tự 

vệ, bảo vệ trị an, y tế, phòng chống cháy nổ, quản lý xe, máy thiết bị văn phòng. 

+ Ph ng Tổ chức cán  ộ: Công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương; 

nghiên cứu xây dựng đề án, phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy bao gồm việc thành lập, 

tách, nhập, giải thể; xây dựng chiến lược, đề án, phương án quy hoạch, đội ngũ cán bộ, 

kế hoạch đào tạo; thực hiện quy trình công tác cán bộ; thực hiện chính sách đối với 

người lao động; công tác thi đua khen thưởng, thanh tra pháp chế. 

+ Phòng Tài chính - Kế toán: Quản lý vốn và tài sản, hạch toán kế toán, kiểm tra tài chính 

kế toán; lập kế hoạch tài chính; cân đối các khoản thu, chi; xây dựng quy chế về quản lý tài 

chính; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kế toán của Nhà nước và Quy chế quản lý tài 

chính của Tổng công ty; kết hợp tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định hiện hành của nhà 

nước; lập báo cáo tài chính hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Phòng Kế hoạch và Đầu tƣ: Xây dựng kế hoạch định hướng phát triển trung, dài hạn, 

hàng năm, hàng quý, hàng tháng; thực hiện công tác thống kê; theo dõi, hướng dẫn công 

tác này; 

Xây dựng định hướng kế hoạch đầu tư; nghiên cứu, khảo sát, tìm cơ hội, dự án đầu tư. 

Xây dựng quy chế quản lý dự án đầu tư; lập, thẩm định, quản lý các dự án đầu tư; phân 

tích, đánh giá hiệu quả và tổng hợp báo cáo các dự án đầu tư của Tổng công ty. 
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+ Ph ng Kinh tế tổng hợp: Quản lý kinh tế các công trình xây dựng, dự án đầu tư, các 

lĩnh vực kinh doanh, hợp tác của Tổng công ty; công tác giao khoán, quản lý hợp đồng 

kinh tế, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật, tiền lương, công tác quản lý, quản trị doanh 

nghiệp, thư ký Hội đồng thành viên và thực hiện chức năng tổng hợp. 

+ Phòng Thị trƣờng: Khai thác thị trường, đấu thầu các dự án xây lắp; xây dựng phát 

triển thị trường. 

+ Phòng Kỹ thuật Công nghệ: Kỹ thuật và quản lý thi công xây lắp, chất lượng công 

trình, sản phẩm; an toàn và bảo hộ lao động; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công 

xây lắp và công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

+ Phòng Quản lý Dự án: Đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở, văn phòng, hạ tầng, khu 

công nghiệp, năng lượng, dịch vụ, thương mại; các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết với 

các đơn vị trong và ngoài nước. 

+ Phòng Quản lý Thiết  ị: Quản lý, sử dụng, bảo quản, sửa chữa, thanh lý xe, máy thiết 

bị nhằm sử dụng xe, máy phụ tùng tiết kiệm, hiệu quả. 

- Các đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI gồm: 

Stt T n  ơn vị Địa chỉ

1 Cơ quan (Văn phòng) Tổng công ty Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

2 Văn phòng đại diện Tổng công ty tại thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 24A, Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP 

HCM

3 Chi nhánh Licogi số 1 Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

4 Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và Phát 

triển hạ tầng Công ty Đầu tư và Xây dựng 

Licogi số 2

Khu đô thị mới cột 5- cột 8, phường Hồng Hải, TP 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

5 Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng Licogi số 6 Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

6 Chi nhánh Vật liệu xây dựng Licogi Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

7 Chi nhánh Xuất khẩu lao động Licogi Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
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- Các công ty con: 

Stt Tên công ty
Vốn  iều lệ 

(tr  )

Tỷ lệ vốn cổ 

phần nắm 

giữ (%)

1 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 30.650               51,0%

2 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 10 11.700               57,71%

3 Công ty Cổ phần Licogi 15 10.200               64,64%

4 Công ty Cổ phần Licogi 17 10.000               56,3%

5 Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 24.380               92,58%

6 Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước - LICOGI 11.430               89,92%

7 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI 310.000             89,06%

8 Công ty CP Đầu tư XL và VL xây dựng Đông Anh 29.500               51,8%

9 Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi 18.935               65%

10 Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi 4.800                 60%

 

- Các công ty liên kết: 

Stt Tên công ty
Vốn  iều lệ 

(tr  )

Tỷ lệ vốn cổ 

phần nắm 

giữ (%)

1 Công ty Cổ phần Licogi 12 50.000               11,93%

2 Công ty Cổ phần Licogi 13 120.000             11,98%

3 Công ty Cổ phần Licogi 14 28.800               27,5%

4 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 54.000               18,75%

5 Công ty Cổ phần Licogi 19 8.400                 22,62%

6 Công ty CP thuỷ điện Bắc Hà 600.000             35,24%

 

- Các công ty thành lập có vốn góp của Tổng công ty LICOGI: 

Stt Tên công ty
Vốn  iều lệ 

(tr  )

Tỷ lệ vốn cổ 

phần nắm 

giữ (%)

1 Công ty Cổ phần Thủy điện ĐakĐrinh 930.000             1,48%

2 Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp dầu khí 

(IDICO Long Sơn) 827.000             0,36%

3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinashin - 

Licogi 10.000               10%

4 Công ty Cổ phần QLDA và Xây dựng (Licogi PMC)

3.000                 10%
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5. Hiện trạng lao  ộng của Tổng công ty 

5.1 Thu nhập của người lao động (Số liệu tại Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI) 

 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

1 Tổng số lao động 786 788 751

2
Thu nhập BQ (1000 

đ/người/tháng)
5.400 5.600 5.700

 

5.2 Cơ cấu và trình độ lao động của Tổng công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh 

nghiệp 

Lao động của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng tại thời điểm công bố giá trị doanh 

nghiệp ngày 25/07/2014 là  510 ngƣời, được phân tích ở bảng sau đây: 

Đơn vị tính: người 

STT Nội dung Số lƣợng

Tổng số lao  ộng của Tổng công ty: 510

Trong đó

I Phân theo trình  ộ:

+ Trình độ Đại học và trên Đại học 338

+ Trình độ Cao đẳng, trung học 30

+ Công nhân kỹ thuật 125

+ Lao động khác 17

II Phân theo hợp  ồng lao  ộng

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 284

+ Hợp đồng lao động thời hạn từ 1-3 năm 206

+ Hợp đồng lao động thời hạn dưới 1 năm 3

+ Không ký hợp đồng lao động 17

+ Tuyển dụng trước 30/8/1990 chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động 0

III Phân loại theo giới t nh

+ Nam 409

+ Nữ 101  
 

6. Vị thế của Tổng công ty LICOGI  ối với các doanh nghiệp khác trong ngành. 

6.1.  Vị thế của Tổng công ty   

LICOGI có thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực thi công cơ giới, xử lý nền móng, xây 

dựng các công trình ngầm qui mô lớn, garage của các tòa cao ốc... với lực lượng thiết bị hiện 

đại được nhập từ các nước tiên tiến trên thế giới như: Mỹ, Nhật, Đức, Hàn Quốc... LICOGI đã 
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tham gia xây dựng hàng trăm công trình thuộc các lĩnh vực: công nghiệp, dân dụng, giao 

thông, thủy lợi, đặc biệt là các công trình nguồn điện, cầu đường, cảng hàng không, cảng 

biển...  Từ hiệu quả thi công hàng trăm công trình lớn trên khắp mọi miền của Tổ quốc, 

thương hiệu LICOGI đã được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao. Thi công xây 

lắp và xử lý nền móng đã khẳng định LICOGI là một trong những nhà thầu hàng đầu ở Việt 

Nam về lĩnh vực này. 

 LICOGI có đội ngũ 8.214 cán bộ công nhân viên, trong đó có 2.446 cán bộ là  kỹ sư, 

kiến trúc sư và 5.519 cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chính qui ở 

trong và ngoài nước, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức thi công, đặc 

biệt qua việc thi công các công trình đòi hỏi ứng dụng công nghệ thi công hiện đại với các tiêu 

chuẩn quốc tế. 

 Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay Tổng công ty LICOGI là một 

doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đa ngành, với các dự án đầu tư nhà máy thủy điện, khu 

đô thị, khách sạn, nhà ở, cao ốc văn phòng... Các doanh nghiệp của LICOGI đều có ngành 

trọng tâm trong các nhóm ngành khác nhau. LICOGI hoạt động trong các ngành dưới đây, thứ 

tự xếp được xếp theo doanh thu từ lớn đến nhỏ (1) xây lắp; (2) sản xuất công nghiệp và vật 

liệu xây dựng; (3) nhà ở và khu đô thị và (4) sản xuất điện.  

Ngành xây lắp,  LICOGI được biết đến là một nhà thầu lớn có uy tín đã tham giam thực 

hiện những hạng mục quan trọng nhiều dự án lớn cho những khách hàng là nhà đầu tư lớn 

nhất tại Việt Nam, trọng điểm tại nhiều địa phương cả 3 miền Bắc, Trung và Nam (1) thủy 

điện: Sơn La, Lai Châu, Hàm Thuận – Đa Mi, Hòa Bình, Sông Tranh 2, A Vương, Dakdrinh, 

Đồng Nai 3; (2) nhiệt điện: Phả Lại 2, Uông Bí, Mông Dương, ,Cao Ngạn, Hải Phòng, Quảng 

Ninh…. (3) hạ tầng xã hội: Trung tâm hội nghị quốc gia, Trung tâm hội nghị quốc tế, Nhà 

Quốc hội, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia… ; (4) bất động sản: Khách sạn 

Horizon, Cao ốc Petro Landmark, Tổng lãnh sự quán Mỹ, và nhiều tòa nhà cao cấp khác; (5) 

hạ tầng giao thông: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhiều cấu phần của Quốc lộ lớn nhất 

Việt Nam như Quốc lộ 1A, 6, 8, đường Hồ Chí Minh, cầu Phả Lại, Trà Khúc, Cốc Ly, Bản 

Chợ, Nậm Đoong, Đê chắn sóng Dung Quất; (6) công nghiệp chế biến, chế tạo: Âu tàu Nhà 

máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất, hạ tầng các khu công nghiệp tại Hà Nội, Khánh Hòa, 

Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Dương; (7) Dịch vụ chung: Kênh thủy lợi Phước Hòa – Bình 

Phước (lớn nhất Đông Nam Á – dài 60km), Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường 

Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

Các sản phẩm công nghiệp và vật liệu xây dựng của LICOGI đạt danh hiệu thương hiệu 

mạnh của Việt Nam như: Dàn khung không gian, bi đạn và các loại phụ tùng cho công nghiệp 

xi măng; phụ tùng máy xây dựng và máy làm đường; tấm lợp Amiăng - xi măng, tấm lợp kim 

loại nhẹ, tấm lợp Composit; nhôm thanh định hình chất lượng cao; ống nhựa HDPE cao cấp; 
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gạch granite và gạch block đạt tiêu chuẩn quốc tế... đã giành được uy tín lớn trên thị trường 

trong nước và được xuất khẩu sang các thị trường Thái Lan, Trung Đông... 

 Chuyên nghiệp và năng động, Tổng công ty LICOGI đã khẳng định được thế mạnh của 

một đơn vị hàng đầu trong thi công xây lắp, được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư, và trở 

thành một đối tác tin cậy đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cơ hội để đầu tư vào 

Việt Nam. 

Năm 2013 trong bảng xếp hạng VNR500 LICOGI xếp thứ 130 và xếp hạng thứ 5 trong 

358 doanh nghiệp ngành Xây dựng. 

6.2.  Triển vọng phát triển của ngành Xây dựng 

Năm 2012, ngành Xây dựng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Suy thoái kinh 

tế thế giới do khủng hoảng nợ công ở châu Âu có diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong 

nước, lạm phát cao, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm, thị  

trường bất  động sản trầm lắng, lãi suất  cao...  đã tác động tiêu cực đến hoạt động của ngành 

Xây dựng. 

Theo Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/04/2009 về việc 

phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, từ nay đến 2015 ưu tiên phát triển các vùng kinh tế 

trọng điểm, các vùng đô thị lớn và các khu kinh tế tổng hợp đóng vai trò là cực tăng trưởng 

chủ đạo cấp quốc gia; từ năm 2015 đến 2025 ưu tiên phát triển các vùng đô thị hóa cơ bản, 

giảm thiểu sự phát triển phân tán, cục bộ; giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2050 chuyển dần 

sang phát triển theo mạng lưới đô thị. 

Mục tiêu của Chính phủ đề ra đến năm 2015 tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 38%, hệ thống 

đô thị khoảng 870 đô thị, gồm: 02 đô thị đặc biệt, các đô thị từ loại IV đến loại I là 211 đô thị, 

657 đô thị loại V và hình thành thêm 132 đô thị mới. Đồng thời, theo Chiến lược phát triển 

nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, mục tiêu đến năm 

2015, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc gia đạt khoảng 22 m2 sàn/người, trong đó tại đô thị 

đạt 26 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 62%, trong đó tại đô thị đạt 

65%, tại nông thôn đạt 60%; giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống dưới 5%; nâng tỷ lệ hộ gia đình 

có công trình phụ hợp vệ sinh lên 70%, trong đó tại đô thị đạt 95% và tại nông thôn đạt 50%; 

tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị loại đặc biệt (Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh) đạt trên 80%, đô thị từ loại I đến loại II đạt trên 50%, đô thị loại III đạt trên 

30% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu khoảng 20% tổng 

quỹ nhà ở tại các đô thị loại III trở lên. 

Để có thể hoàn thành được mục tiêu Chính phủ đề ra, ngành Xây dựng phải tập trung 

quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành xây dựng dân dụng nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

kinh doanh bất động sản nói riêng phát triển hơn nữa. 

Do vậy, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngành xây dựng có triển vọng phát triển mạnh.  
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6.3    Đánh giá sự phù hợp 

Trong quá trình hoạt động và phát triển, Tổng công ty LICOGI luôn phát triển hoạt động 

sản xuất kinh doanh theo mục tiêu và định hướng phát triển của ngành Xây dựng. 

Cùng với việc khẳng định, nâng cao uy tín, thương hiệu LICOGI trong lĩnh vực xây 

dựng, những năm qua, Tổng công ty cũng mạnh dạn chuyển hướng, mở rộng ngành nghề sản 

xuất kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, làm chủ đầu tư các 

dự án thủy điện, khu công nghiệp, khu đô thị. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh mới không chỉ đem 

đến hiệu quả kinh tế mà thương hiệu LICOGI cũng được nâng cao. 

Tiếp nối truyền thống “chim đầu đàn” trong lĩnh vực thi công xây lắp và xử lý nền móng 

công trình, thời gian qua, LICOGI vẫn xác định xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính. Do đó 

Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ, ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật. Hàng trăm ô-tô vận chuyển, máy đào, cần trục có sức nâng lớn, máy khoan 

thủy lực, khoan nhồi... công nghệ hiện đại, tiên tiến của các nước Nhật Bản, Mỹ, Đức, Hàn 

Quốc, Trung Quốc được Tổng công ty và các đơn vị thành viên đưa vào bổ sung, thay thế các 

thiết bị cơ giới lạc hậu. Các dây chuyền khoan hầm thủy điện, thi công bê-tông đầm lăn, bê-

tông lạnh, khai thác và sản xuất đá... một thời vốn xa lạ với đội quân cơ giới thì nay LICOGI 

chủ động đầu tư để đưa vào phục vụ thi công. Những nỗ lực này thật sự phát huy hiệu quả, tạo 

ra thế và lực mới cho LICOGI trong bối cảnh thị trường xây lắp cạnh tranh khốc liệt.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM CỦA DOANH 

NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HOÁ (2011-2013) 

1. Đánh giá tổng quát 

1.1 Tình hình thế giới 

Từ đầu năm 2011 tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp: Lạm phát tăng cao, giá 

dầu thô, giá nguyên liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm và giá vàng 

trên thế giới tiếp tục xu hướng tăng cao đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước. 

Năm 2012 nền kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn do khủng hoảng tài chính và nợ công ở 

Châu Âu chưa được giải quyết, suy thoái khu vực, đồng Euro cùng với khủng hoảng tín dụng 

và tình trạng thất nghiệp gia tăng khiến cho hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác 

động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. 

Năm 2013 nỗ lực vượt qua khó khăn kinh tế thế giới đã và đang có nhiều dấu hiệu phục 

hồi rõ nét hơn đặc biệt là sự khởi sắc của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản và Châu 

Âu, tuy tăng trưởng chậm nhưng bền vững hơn. 

Năm 2014 nhiều tổ chức cũng như chuyên gia kinh tế tại các định chế tài chính hàng đầu 

thế giới đã nhận định kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi từ nửa cuối năm 2013. 
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1.2 Tình hình trong nước 

Những bất lợi từ sự sụt giảm của nền kinh tế thế giới giai đoạn 2011-2013 đã ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Thị trường tiêu thụ 

hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm. Tỷ lệ nợ xấu ngân 

hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chấp nhận thu hẹp sản xuất, dừng 

hoạt đồng hoặc giải thể. Theo đó, nền kinh tế trong nước sẵn sàng hy sinh tăng trưởng “duy trì 

tăng trưởng ở mức hợp lý” để đổi lấy là “ổn định kinh tế vĩ mô” từng bước đổi mới mô hình 

tăng trưởng, tái cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Nhà nước đã thực hiện các nhóm giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 

hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó các 

giải pháp trọng tâm là: Chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; chính sách tài khóa thắt chặt, 

cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, 

khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; điều chỉnh giá 

điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội. 

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, vốn đầu tư bị cắt 

giảm nên việc tìm kiếm các dự án, công trình có đủ nguồn vốn thanh toán gặp nhiều khó khăn: 

Thị trường bất động sản đóng băng nên nhiều dự án đã ký hợp đồng nhưng không thể triển 

khai thi công do không có vốn thanh toán, việc vay vốn phục vụ thi công cũng gặp nhiều khó 

khăn, công tác thu hồi vốn chậm do Chủ đầu tư thiếu vốn dẫn đến tình trạng chi phí lãi vay để 

sản xuất kinh doanh cao,… 

Những bất lợi và khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

Tổng Công ty LICOGI: các dự án chậm triển khai do khó khăn tiếp cận các nguồn vốn tín 

dụng, chi phí vốn cao; công tác thu hồi vốn chậm; cạnh tranh gay gắt; khó khăn trong bố trí 

việc làm cho cán bộ công nhân viên,…  

2. Những thuận lợi và kh  khăn của Tổng công ty 

2.1. Những điểm thuận lợi 

- Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) là đơn vị chuyên ngành thi công 

cơ giới và xử lý nền móng, xây lắp các công trình lớn, trọng điểm của đất nước, đã trải 

qua 53 năm xây dựng và trưởng thành luôn hoàn thành các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước 

giao, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và luôn vươn lên để đáp ứng các yêu cầu 

nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

- Những năm qua Tổng công ty đã tham gia thi công nhiều công trình lớn với vai trò là 

Tổng thầu xây lắp, thành viên tổ hợp nhà thầu như: Thủy điện Sơn La, A Vương, Sông 

Tranh 2, Bản Chát, Lai Châu, Đakdrink vừa làm chủ đầu tư vừa trực tiếp thi công Thủy 

điện Bắc Hà. Giá trị sản xuất xây lắp các công trình luôn chiếm tỷ trọng cao, hoạt động 
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đầu tư chặt chẽ, thận trọng nên cơ bản không để xảy ra các rủi ro lớn, ảnh hưởng đến các 

hoạt động tài chính của Tổng công ty. 

- Chất lượng sản phẩm công trình tốt đã được khẳng định qua các công trình lớn trọng 

điểm quốc gia mà Tổng công ty đã thi công như: Nhà ga T1 Nội Bài, Thủy điện Sơn La, 

A Vương, Bản Chát, Bắc Hà, nhiệt điện Phả Lại 2,… 

- Nguồn nhân lực dồi dào, có tay nghề; 95% sử dụng công nhân kỹ thuật được đào tạo cơ 

bản, có kỹ thuật và kỷ luật cao. 

- Năng lực thiết bị, công nghệ đáp ứng tốt những đòi hỏi của các công trình đang thi công; 

thiết bị thi công nền móng, khoan cọc nhồi, thi công cầu đường, đường hầm hiện đại của 

các nước: Nhật, Italya, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga,… 

- Có bề dày kinh nghiệm thi công các công trình xử lý nền móng, hạ tầng kỹ thuật, biện 

pháp thi công tối ưu. 

- Sản xuất kinh doanh hàng năm có lãi. 

2.2. Những điểm khó khăn 

- Tổng công ty cũng chịu ảnh hưởng chung của việc suy thoái kinh tế toàn cầu; 

- Năm 2014 và những năm tới các công trình thủy điện lớn hầu như không đầu tư dẫn đến 

giảm nguồn cung về công việc; 

- Tình hình tài chính của doanh nghiệp chưa thực sự vững chắc, cơ cấu vốn chưa hợp lý; 

- Công tác xây dựng hồ sơ dự thầu còn hạn chế; 

- Tính đồng bộ của máy móc thiết bị chưa cao; 

- Công tác marketing, xúc tiến thương mại chưa tốt; 

- Công tác nghiên cứu phát triển và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến còn chưa cao; 

- Mô hình quản lý thống nhất và quản lý các cấp còn hạn chế, cần hoàn thiện. 

3. Hoạt  ộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 

3.1 Tình hình sản xuất kinh doanh 

Trong ba năm 2011, 2012, 2013 Cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty đã phấn 

đấu sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn và giành được nhiều kết quả tốt trong sản xuất 

kinh doanh, cụ thể: 

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Giá trị sản lượng và doanh thu năm sau cao 

hơn năm trước, thường xuyên tạo đủ việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ 

công nhân viên ngày một được nâng cao, các công trình thi công đều đảm bảo chất 

lượng, tiến độ và mỹ thuật tạo được lòng tin cho Chủ đầu tư và khách hàng. 

- Về mặt tài chính: Tổng công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản 

xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ chế độ cho người lao động, cho khách 

hàng và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. 
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- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Tổng công ty được 

trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc, được tham gia đóng 

BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định; Tổng công ty 

luôn có chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực, nhờ vậy mà các thế hệ cán bộ 

công nhân viên luôn kế thừa và phát huy tốt những thành quả của cha anh đi trước. 

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Tài sản của Tổng công ty được đầu tư đúng mục 

đích phù hợp với các hạng mục công trình thi công. Tài sản được giao cho thợ vận hành 

được đào tạo chính quy và có chế độ thưởng phạt nghiêm minh. Mỗi loại thiết bị đều được 

mở một lý lịch riêng để quản lý, sửa chữa bảo dưỡng đúng định kỳ quy định. Không sử 

dụng thiết bị tuỳ tiện, do đó rất nhiều tài sản đã hết khấu hao vẫn vận hành tốt. 

3.2 Ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chủ yếu 

- Tổng công ty LICOGI đang hoạt động đa ngành nghề, bao gồm 05 ngành nghề kinh 

doanh chính là: 

+  Thi công xây lắp và tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, các công trình ngầm, các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện,  

bưu điện, cấp thoát nước, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, 

các công trình đường dây, trạm biến áp; thi công và xử lý nền móng các loại công trình, 

khoan nổ mìn;  

+ Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cơ khí, luyện kim, vật tư, máy móc thiết bị; 

+ Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;  

+ Đầu tư kinh doanh phát triển các dự án về nhà ở, khu đô thị; 

+ Đầu tư xây dựng các dự án điện, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm; 

- Ngành nghề kinh doanh có liên quan:  

+ Tư vấn thiết kế, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình; 

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động;  

+ Đào tạo cán bộ và công nhân, kỹ thuật,  

+ Đầu tư kinh doanh dịch vụ văn phòng, quản lý và khai thác các dịch vụ tổng hợp tại 

các khu chung cư; 

Trong những ngành nghề kinh doanh trên, thi công xây lắp là lĩnh vực hoạt động chủ 

đạo của Tổng công ty, chiếm tỷ lệ trên 70% giá trị tổng sản lượng của Tổng công ty; 

sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng chiếm 25 - 27% là lĩnh vực kinh doanh 

chính thứ hai; về đầu tư kinh doanh hạ tầng đô thị, nhà ở, khu công nghiệp những năm 

qua đã mang lại hiệu quả cao, như: Liên doanh khu CN Thăng Long, khu đô thị Lán Bè 

- Cột 8, khu đô thị đồi T5 Quảng Ninh ... Hiện nay Công ty mẹ đang thực hiện đầu tư 

các dự án đô thị, như: Khu đô thị mới Thịnh Liệt 35,16 ha; Dự án trụ sở, văn phòng cho 

thuê tại khu E7 Phạm Hùng, Quận Cầu giấy, Hà Nội, quy mô 6500 m2 đất; Khu nam 

ga Hạ Long 25,1 ha; Khu đô thị Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh 27,5 ha.  
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Các ngành nghề kinh doanh khác với quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh không cao, 

mang tính chất hỗ trợ cho các ngành nghề kinh doanh chính. 

3.3 Các công trình tiêu biểu  

- Thuỷ điện Sơn La 

- Nhà máy thủy điện Bản Chát. 

- Nhà máy thủy điện ĐakĐrinh. 

- Nhà máy thủy điện Bắc Hà. 

- Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và 2.  

- Thuỷ điện A Vương. 

- Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. 

- Kênh N2 Phước Hòa. 

- Cầu Cốc Ly huyện Bắc Hà, Lào Cai, cầu Bản Mở, Bản Chợ, Nậm Đoong. 

- Tuyến đường số 3 - Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung Đại 

học Quốc gia Hà Nội (QG-HN02). 

- Trụ sở Bộ Công an, trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Công an, trụ sở Công 

an TP HCM 

- Trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch tại 148 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội. 

- Giàn không gian cho các công trình trong và ngoài nước. 

3.4 Trình độ công nghệ và năng lực sản xuất 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vừa qua, để hoàn thành khối lượng sản 

phẩm kể trên, ngoài việc duy trì thi công xây lắp và sản xuất công nghiệp, VLXD theo công 

nghệ truyền thống, Tổng công ty đã và đang áp dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến ở trong 

nước và thế giới: 

a. Công nghệ thi công xây lắp công trình thủy điện, giao thông, thủy lợi 

- Thi công đập thủy điện bằng công nghệ bê tông đầm lăn RCC 

- Thi công đổ bê tông kênh thủy lợi và kênh xả nhà máy nhiệt điện bằng công nghệ 
cốp pha trượt. 

- Thi công khoan phun đường hầm dẫn nước bằng bê tông cho nhà máy thủy điện. 
- Thi công cầu bằng công nghệ đúc hẫng. 

b. Công nghệ thi công Cọc khoan nhồi, Tường vây Barret 

- Qua hơn 20 năm  ứng dụng và cải tiến, LICOGI đã làm chủ công nghệ trong thiết kế 
và thi công cọc khoan nhồi, trở thành một trong những thế mạnh trong thi công của 

Tổng công ty. 

- Cọc khoan nhồi: Cọc bê tông cốt thép đổ tại chỗ bằng phương pháp vữa dâng. Cọc 
tròn có đường kính cọc từ 500mm đến 3000mm, cọc chữ nhật (barret) có mô đun 

cạnh ngắn 600mm đến 1500mm với cạnh dài theo mô đun 2800mm, tối đa khoảng 
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10m phụ thuộc điều kiện địa chất, được ứng dụng rộng rãi trong nước và quốc tế cho 

móng cọc sâu các công trình dân dụng và công nghiệp có tải trọng chân cột lớn. 

- Máy khoan cọc nhồi theo công nghệ phản tuần hoàn phổ biến hiện nay ở Việt Nam 
như NIPPON SHARYO ED, DH; SUMITOMO SD; HITACHI KH; BAUER BG... 

LICOGI hiện có khoảng 50 máy khoan bao gồm các loại nói trên.  

c. Công nghệ Đào khiên (Shiel Tunneling) sử dụng máy TBM (Tunnel Boring Machine) 

- Đào khiên là phương pháp đào kín bằng cơ giới, sử dụng khiên đào đường hầm dưới 
mặt đất. Áp dụng phổ biến cho các đường hầm có chiều dài và đường kính tương đối 

lớn, thực hiện được với mọi địa tầng ở dưới sâu. Công nghệ đào hầm bằng máy 

TBM là lựa chọn tối ưu để thi công trong khu vực đông dân cư và dưới đáy sông. 

Đào khiên đáp ứng được các yêu cầu về môi trường, không gây tiếng ồn và chấn 

động, đảm bảo an toàn, thi công nhanh, không bị ảnh hưởng thời tiết, không ảnh 

hưởng giao thông và công trình trên mặt đất, giao thông đường thuỷ, không làm phá 

vỡ cấu trúc lớp đất xung quanh nên tăng cường sức chịu tải cho vỏ hầm.  

- Nhận định về xu hướng phát triển hạ tầng tại Việt Nam, tháng 11 năm 2010, 
LICOGI đã đầu tư đào tạo nhân lực cho đội ngũ kỹ sư, công nhân nghiên cứu tiếp 

cận, thực hành thi công các công trình đào hầm, đường ngầm dưới sự hướng dẫn của 

Hiệp hội công trình ngầm Đài loan và Hiệp hội công trình ngầm Nhật bản tại Đài 

Loan. Đến nay, LICOGI sở hữu đội ngũ kỹ sư có kiến thức vững chắc, đội ngũ công 

nhân vận hành máy móc thành thạo để có thể tổ chức, thực hiện thi công công nghệ 

khoan hầm, đường ngầm nói trên. 

d. Công nghệ móng phễu Top-base 

- Phương pháp Top-base được áp dụng rộng rãi để xử lý nền cho các công trình dân 

dụng và công nghiệp, các công trình giao thông vận tải và thông tin liên lạc Top-

base là phương pháp đặt các khối bê tông hình phễu trong nền đá dăm lên lớp đất 

yếu. Phương pháp Top-base đổ bê tông tại chỗ cho thấy độ lún cố kết giảm từ 1/10 ÷ 

1/2 hoặc nhiều hơn, đồng thời tăng khả năng chịu tải của nền từ 50% - 200% hoặc 

nhiều hơn so với nền đất ban đầu chưa được xử lý. 

e. Công nghệ thi công sàn rỗng chịu lực hai phương BubbleDeck 

- BubbleDeck là một công nghệ thi công sàn bê tông cốt thép mang tính cách mạng trong 
xây dựng khi sử dụng những quả bóng bằng nhựa tái chế để thay thế phần bê tông 

không tham gia chịu lực ở thớ giữa của bản sàn, làm giảm đáng kể trọng lượng bản thân 

kết cấu và tăng khả năng vượt nhịp lên khoảng 50%. Bản sàn BubbleDeck phẳng, 

không dầm, liên kết trực tiếp với hệ cột, vách chịu lực, có nhiều ưu điểm về mặt kỹ 

thuật và kinh tế, cụ thể: Tạo tính linh hoạt cao trong thiết kế, có khả năng áp dụng cho 

nhiều loại mặt bằng công trình; Giảm tới 35% trọng lượng bản thân kết cấu, từ đó giảm 

kích thước hệ kết cấu cột, vách, móng; Tăng khoảng cách lưới cột, giảm hệ tường, vách 

chịu lực; Giảm thời gian thi công và các chi phí dịch vụ kèm theo; Tiết kiệm khối lượng 

bê tông thi công: 2,3kg nhựa tái chế thay thế cho 230 kg bê tông/m (BD 280) và rất thân 

thiện với môi trường khi giảm lượng phát thải năng lượng và khí C02. Quá trình đổ bê 

tông toàn khối tại công trường tạo ra được một sản phẩm hoàn thiện, đảm bảo độ ổn 

định và bền vững, có khả năng chịu lửa, cách âm tốt và chống lại các tác động có hại 

của thời tiết. Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi (Licogi - cc) đã làm chủ công nghệ này và 

đã phối hợp với Tadits áp dụng cho công trình là Licogi 13 Tower và DV1 Hạ Long. 
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Khách sạn 5 sao Thái Nguyên (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Trung Tín) áp dụng công 

nghệ sàn bóng đã phê duyệt xong thiết kế cơ sở. 

f. Công nghệ thi công chế tạo giàn không gian, kết cấu thép nhịp lớn 

- Giàn không gian nút cầu Mero là dạng kết cấu mô phỏng liên kết mạng tinh thể 
không gian. Kết cấu chính là thanh giàn liên kết với nút cầu bằng bu lông cường độ 

cao. Với liên kết nút như vậy nên thanh giàn chủ yếu chịu lực kéo nén đúng tâm. 

Toàn bộ các chi tiết đều được chế tạo hoàn thiện tại xưởng. Ngày nay với sự hỗ trợ 

của máy tính nên có thể tạo ra các thiết kế hình dạng phức tạp khác nhau từ kết cấu 

giàn không gian. Việc chế tạo cũng đạt độ chính xác cao với các góc độ khác nhau. 

Ưu điểm của nó là có thể tạo ra các kết cấu mái với khoảng không lớn mà không có 

cột ở giữa. Các mái vòm dài có thể có thể khẩu độ đến 90m không cần cột, đối với 

vòm tròn có thể lên đến 150m. 

- Về chế tạo giàn không gian: Tổng công ty có thể đảm nhận được mọi cấp độ: Thiết 
kế, chế tạo, thi công, tổng thầu và chủ đầu tư. 

- Về kết cấu thép công nghiệp và dân dụng: Tổng công ty đảm nhận: Thi công, chế 
tạo, nhà thầu và tổng thầu. 

- Ngoài các kết cấu mái còn có thể làm các kết cấu thép cần hình khối phức tạp thoả 
mãn sức sáng tạo của các nhà kiến trúc. 

- Các công trình dân sinh như cầu vượt tháo lắp nhanh cũng có thể sử dụng kết cấu 
này. 

g. Công nghệ mặt bằng 

h. Dây chuyền công nghệ sản xuất thanh nhôm định hình và tấm lợp AC theo công nghệ 

hiện đại của Châu Âu. 

i. Năng lực sản xuất hiện nay của Tổng công ty: 

- Thi công xây lắp các hạng mục dân dụng, công nghiệp, hạ tầng... ≥ 5.000 tỷ 
đồng/năm. 

- Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng: 

 Sản xuất tấm lợp amiăng, công suất 16 triệu m2
/năm. 

 Sản xuất tấm lợp kim loại, công suất 5-7 triệu m
2
/năm. 

 Sản xuất gạch tuy nen, công suất 60 triệu viên/năm. 

 Làm khuôn tự động, công suất 2.000 T/năm 

 Sản xuất cốpha thép 5.000 T/năm. 

 Sản xuất nhôm thành phẩm, công suất 5.000 T /năm. 

 Sản xuất giàn mái không gian, công suất 100.000 m2
/năm. 

 Sản xuất bi đạn nghiền xi măng, công suất 12.500 T/năm. 

Sản xuất kết cấu thép, công suất 20.000 T/năm. 

3.5 Định hướng phát triển công nghệ sản xuất 

a. Tăng cường thi công cọc khoan nhồi, tường vây theo công nghệ hiện đại 

- Trong tương lai, móng cọc sâu ứng dụng cọc khoan nhồi và barret vẫn là giải pháp tối ưu 

cho các công trình có tải trọng lớn.  
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- Ứng dụng Máy khoan cọc nhồi theo công nghệ tuần hoàn (áp dụng cọc khoan nhồi có 

đường kính và độ sâu lớn, thành hố khoan có đòi hỏi khắt khe về độ thẳng đứng), khoan 

xoay AUGER, ACCELERATOR (áp dụng cho nền địa chất cứng như sét kết, đá. 

b. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thi công công trình ngầm, tuy nen 

- Với thực tế hạ tầng ở Việt Nam, các tuyến công trình ngầm cần phát triển ngày một hoàn 

thiện là cơ sở cho định hướng của LICOGI bắt đầu với các tuyến hạ cáp ngầm, cấp thoát 

nước…với chi phí đầu tư hợp lý, tiến đến làm chủ các công trình ngầm với quy mô lớn 

như tàu điện ngầm, đường giao thông giao ngầm... 

c. Duy trì phát triển dây chuyền công nghệ tấm lợp, nhôm thanh định hình, giàn không 

gian, đúc kim loại. 

- Căn cứ định hướng phát triển kinh tế Việt Nam, hiện tại và trong tương lai sẽ cần rất 

nhiều các công trình như nhà có mái với khẩu độ lớn (công trình thể thao, các trung tâm 

triển lãm, sân bay, mái kho công nghiệp hở và kín với diện tích lớn…) cũng như nhu cầu 

về khung cửa, tấm lợp, sản phẩm cơ khí khác. 

d. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thiết kế-thi công sàn bóng, móng Top-base. 

e. Đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại theo hướng tăng hàm lượng chất xám, giảm 

nhân công, giảm chi phí vật tư nhiên liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

3.6 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Nghiên cứu đổi mới áp dụng các công nghệ xây dựng hiện đại vào Khu đô thi mới Thịnh 

Liệt, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như cấp thoát nước, cấp điện, đường giao 

thông... 

Phát triển các sản phẩm cơ khí ở tầm cao mới với quy mô và chất lượng cao hơn trước. 

Phát triển các sản phẩm tấm lợp và tấm phẳng theo các công nghệ mới, hiện đại. 

3.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm  dịch v  

Tổng công ty quy định chặt chẽ về kiểm tra chất lượng dịch vụ cung ứng ra thị trường, 

kiểm tra các trang thiết bị sản xuất, dụng cụ đo lường và kiểm tra an toàn thi công. Toàn 

bộ cán bộ công nhân viên của Tổng công ty đều nắm vững các nguyên tắc về quản lý 

chất lượng và các nguyên tắc về quy trình sản xuất, quản lý và theo dõi hợp đồng kinh tế 

Tổng công ty ký với khách hàng và thầu phụ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 

9001-2008. 

3.8  oạt động  arketing 

Quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu và năng lực LICOGI trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và qua đội ngũ cán bộ CNV, cộng tác viên, đối tác của LICOGI. Có cơ chế 

chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý khuyến khích thúc đẩy người tiếp thị đạt kết quả. 

Về xây lắp: 

 Duy trì bộ phận Đấu thầu tiếp thị khai thác công việc của Tổng công ty và các đơn vị 

thành viên. Mở rộng thị trường tới các vùng, địa bàn kinh tế trọng điểm. 

 Giữ vững và tăng cường thị trường xây dựng các công trình công nghiệp như: thủy 

điện, nhiệt điện, lọc dầu, cán thép, năng lượng hạt nhân...,các công trình ngầm như 

gara ngầm, tàu điện ngầm, tuy nen ngầm, trung tâm thương mại ngầm...tại các thành 
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phố lớn. Nâng cao và mở rộng thị trường xây dựng dân dụng: khu đô thị mới, nhà ga 

sân bay, tòa nhà cao tầng... 

 Khai thác các dự án từ các đối tác truyền thống như EVN, PVN,TKV (giao thầu dự 

án lớn) và các đối tác là thầu chính, tổng thầu nước ngoài như Huyndai, Obayshi, 

Hazama, Shimizu, Sumitomo... 

Về sản xuất công nghiệp và Vật liệu xây dựng: Tăng cường giới thiệu sản phẩm với các 

thị trường trong, ngoài nước. 

Nhìn chung, Tổng công ty đã định vị trong nhận thức của khách hàng đây là doanh 

nghiệp có uy tín cao, quan hệ gần gũi và thân thiện, coi trọng chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các cam kết, tôn trọng pháp luật và các quy định của Nhà 

nước. 

3.9 Nh n hiệu thương mại  đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền: 

Biểu tượng (LOGO): là các nhãn hiệu hàng hoá của Tổng công ty Xây dựng và Phát 

triển hạ tầng được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ tại: Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số: 60601 cấp theo Quyết định số A11580/QĐ-

ĐK ngày 01/03/2005 và sửa đổi, gia hạn theo Quyết định số 66211/QĐ – SHTT ngày 

27/11/2013. 

- Biểu tượng (LOGO): 

 

 

 

 

 

3.10  ột số hợp đồng lớn Tổng công ty đ  và đang thực hiện 

Stt Số hợp  ồng 
Giá trị 

(Tr ) 
Nội dung Đối tác 

1 Hợp đồng số 

1511/EVN-ATĐ3-

2A ngày 23/06/2005 

1.478.434 

 

Tổng thầu xây lắp công 

trình thủy điện A Vương 

Công ty cổ phần 

thủy điện A Vương 

2 Hợp đồng số 

950/HĐ-ATĐ3-P2T 

ngày 25/12/2008 

2.370.920 

 

Tổng thầu thi công xây 

dựng công trình chính 

công trình thủy điện Sông 

Tranh 2 

EVN Đại diện là 

BQLDA TĐ 3 

3 Hợp đồng số 

66/2006/ATĐ-

HĐXL 

4.476.784 

 

Tổng thầu thi công gói 

thầu 14 - Dự án công trình 

thủy điện Bản Chát 

EVN Đại diện là 

Genco 3 
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Stt Số hợp  ồng 
Giá trị 

(Tr ) 
Nội dung Đối tác 

4 Hợp đồng số 

12/2011/HĐKT 

ngày 04/06/2011 

1.418.143 

 

Tổng thầu xây lắp dự án 

thủy điện Đakđrinh 

Công ty cổ phần 

thủy điện Đakđrinh 

5 Hợp đồng số 

18/2013/DATĐSL-

KH-HĐ ngày 

10/05/2013 

951.258 

 

Thi công dự án xây dựng 

công trình thủy điện Lai 

Châu 

ENV Đại diện là 

BQL NMTĐ Sơn 

La 

6 

 

Hợp đồng số 

106/ATĐSL-KH-

HĐ ngày 

09/11/2007 

1.653.805 

 

Xây dựng Dự án công 

trình thủy điện Sơn La 

ENV Đại diện là 

BQL NMTĐ Sơn 

La 

7 Hợp đồng số 

60/2013/HĐTC/QG-

HN02 ngày 

27/12/201 

114.571 

 

Thi công xây lắp tuyến số 

3 - thuộc dự án ĐTXD hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật 

(QG-HN02)- Dự án đầu t-

ư xây dựng ĐHQG HN 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

ĐHQG Hà Nội tại 

Hòa Lạc 

8 Hợp đồng số 

10/2011/BQLDA 

ngày 28/07/2011 

54.384 

 

Thi công hạng mục tuyến 

đường số 11. đoạn dài 

600m từ cọc 

01(km0+20.00) đến cọc 

27(km0+620.00) thuộc dự 

án QG-HN02- Dự án đầu 

tư xây dựng ĐHQG Hà 

Nội 

BQLDA ĐTXD 

ĐHQG Hà Nội tại 

Hòa Lạc 

9 Thỏa thuận hợp 

đồng số 

21/2011/NT/LN/VE

C ngày 27/05/2011 

 

48.430 

 

Thi công cọc khoan nhồi 

và tường vây nhà N02 DA 

ĐT XD trung tâm thương 

mại dịch vụ văn phòng và 

nhà ở cao tầng - 87 Lĩnh 

Nam 

Công ty CP XD và 

kỹ thuật Việt Nam 

 

10 Hợp đồng 

128/HĐTC-2011 

ngày 16/11/2011 

 

222.130 

 

Xây dựng phần ngầm 

Block A+ B cho khu căn 

hộ và chung cư đường 20 

Cộng Hòa. P.12. Q. Tân 

Bình. TP.HCM 

Tổng công ty Thái 

Sơn 

 

11 Hợp đồng số 

VEMON-C-007 

ngày 11/09/2012 

 

167.088 

 

Thi công phần kết cấu 

công trình. gói thầu B- 

Civil- Dự án Nhà máy 

nhiệt điện Mông Dương I 

Công ty TNHH và 

Xây dựng HuynDai 
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Stt Số hợp  ồng 
Giá trị 

(Tr ) 
Nội dung Đối tác 

12 Hợp đồng số 

07/PISD-LICOGI 

ngày 29/04/2011 

 

61.831 

 

Thi công phần ngầm. thân 

trung tâm thương mại và 

văn phòng giao dịch 148 

Hoàng Quốc Việt 

Công ty CP xăng 

dầu dầu khí Phú 

Thọ 

13 Hợp đồng GS-

HCMC MRT - Sub - 

006 ngày 

27/03/2013 

 

45.348 

 

Thi công cọc khoan nhồi 

đại trà- Dự án đường sắt 

đô thị TP. HCM- tuyến số 

1. gói thầu số 2 

Công ty GS E&C 

(HCMC MRT 

LINE1 CP2) 

 

14 Hợp đồng thi công 

xây dựng số  

98A/2013/HĐTC 

ngày 11/04/2013 

45.300 

 

Thi công xây dựng Trụ sở 

văn phòng làm việc Báo 

Thanh Niên 

 

Báo Thanh Niên 

 

15 Hợp đồng số 

35/2011/LICOGI-

KH-HD ngày 

19/01/2011 

16.067 

 

Thi công xây dựng công 

trình Sở nội vụ Tỉnh 

Quảng Trị 

Sở nội vụ Quảng 

Trị 

16 Hợp đồng số 

77/2014/HĐTC 

ngày 08/04/2014 

20.500 

 

Thi công gói thầu Cọc 

khoan nhồi. tường vây. 

móng tầng hầm thuộc Dự 

án Cao ốc văn phòng 

Nhạc Việt 

Công ty TNHH 

Thương Mại Nhạc 

Việt 

 

17 Hợp đồng 

228/HĐKT/XL-

XMĐL ngày 

14/05/2012 

 

23.451 

 

Xây dựng các nhà kho đá 

vôi và kho than - Dự án 

Nhà máy xi măng Đồng 

Lâm 

Công ty TNHH 

MTV Cơ khí Đông 

Anh 

18 Hợp đồng cung cấp 

bê tông số VEMON-

C-002 ngày 

10/11/2011 

347.661 Cung cấp bê tông Nhà 

máy Nhiệt điện Mông 

Dương I 

 

Công ty TNHH và 

Xây dựng HuynDai 

 

19 Hợp đồng số DV-

PC-12-064/12/11/01 

ngày 01/11/2012 

226.076 

 

Xây dựng Hồ Thải Xỉ số 

1 thuộc Dự án Nhà máy 

Nhiệt điện đốt than Mông 

Dương II 

 

Công ty TNHH 

Công nghiệp 

Doosan Việt Nam 

 

20 Thỏa thuận hợp 

đồng thầu phụ số 

VEMON-C-012 

tháng 04/2013 

27.909 

 

Xây dựng Cầu Cảng - Dự 

án Nhà máy nhiệt điện 

Mông Dương 1000MW-

Việt Nam 

Công ty TNHH và 

Xây dựng HuynDai 
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Stt Số hợp  ồng 
Giá trị 

(Tr ) 
Nội dung Đối tác 

21 Hợp đồng số 

09/2013/HDDG-

Quảng Trị ngày 

06/12/2013 

318.381 

 

Thi công xây dựng đoạn 

Km769+800-Km770+680 

và Km771+200-

Km779+162 

Ban Quản lý dự án 

6 

 

22 Hợp đồng số 

10/2011/HĐXD-

BVII ngày 

25/08/2011 

388.000 

 

Xây dựng Bệnh Viện II 

Lâm Đồng 

 

Bệnh viện II Lâm 

Đồng 

4. Tình hình tài ch nh và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 3 năm trƣớc 

cổ phần hóa 

4.1 Các chỉ ti u tài ch nh tổng hợp 

a. Tổ hợp Công ty m  - công ty con: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh tại Tổng Công ty trước cổ phần hóa (Số liệu hợp nhất)  

Đơn vị tính: 1000 đồng 

Stt Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

1 Tổng tài sản 5.794.805.446        6.368.995.255        4.312.190.526        

1.1 Tài sản ngắn hạn 3.076.242.891       3.268.427.345       3.325.651.452       

1.2 Tài sản dài hạn 2.718.562.556       3.100.567.910       986.539.074          

2 Vốn chủ sở hữu (không 

bao gồm quỹ khen thưởng 

phúc lợi)

663.763.322           712.314.458           711.219.692           

3 Nợ phải trả 4.837.025.781        5.285.222.384        3.503.988.844        

3 Nợ ngắn hạn 3.174.057.476        3.620.530.467        3.089.730.721        

Trong đó: Nợ quá hạn -                         -                         -                         

4 Nợ dài hạn 1.662.968.306        1.664.691.916        414.258.123           

Trong đó: Nợ quá hạn -                         -                         -                         

5 Nợ phải thu ngắn hạn 1.349.570.158        1.666.853.876        1.522.317.237        

Trong đó: Nợ phải thu 

khó đòi

(68.271.392)           (40.231.197)           (40.493.414)           

6 Tổng doanh thu 4.462.643.790        4.394.748.693        3.920.177.351        

7 Tổng chi phí 4.377.474.460        4.283.944.963        3.839.385.438        

8 Lợi nhuận trước thuế 167.201.778           143.295.768           101.408.471           

9 Lợi nhuận sau thuế 140.721.917           121.080.688           87.287.087             

10 Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu

21,2% 17,0% 12,3%

  
(S  liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất 2011 đ  được kiểm toán độc lập; Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 2012 đ  được kiểm toán Nhà nước và Báo cáo tài chính hợp nhất 

năm 2013 đ  được kiểm toán độc lập). 
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b. Công ty m : Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng 

Công ty trước cổ phần hóa (Số liệu Công ty mẹ) 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

Stt Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

1 Tổng Tài sản 2.713.576.899             2.811.163.737             2.872.825.436             

1.1 Tài sản ngắn hạn 1.963.085.387            2.056.462.967            2.040.412.028            

1.2 Tài sản dài hạn 750.491.512               754.700.770               832.413.408               

2 Vốn chủ sở hữu 575.332.169                592.607.257                601.965.720                

3 Nợ phải trả 2.138.244.729             2.218.556.480             2.270.859.715             

3 Nợ ngắn hạn 1.761.534.986             1.813.901.878             1.906.358.041             

Trong đó: Nợ quá hạn

4 Nợ dài hạn 376.709.744                404.654.602                364.501.674                

Trong đó: Nợ quá hạn

5 Các khoản phải thu 907.844.731                1.180.051.479             982.550.435                

Trong đó: Phải thu khó đòi (50.129.674)                (14.651.860)                (14.098.193)                

6 Tổng số lao động (người) 786                              788                              751                              

7 Tổng quỹ lương 50.932.800                  52.953.600                  51.368.400                  

8 Thu nhập bình quân đầu 

người (1000đ/tháng/người)

5.400                           5.600                           5.700                           

9 Tổng doanh thu 2.709.555.321             2.641.691.264             1.544.784.581             

10 Tổng chi phí 2.671.370.317             2.579.697.520             1.518.045.814             

11 Lợi nhuận trước thuế 72.657.812                  46.193.686                  20.564.699                  

12 Lợi nhuận sau thuế 58.486.979                  36.801.885                  17.310.710                  

13 Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu

10,2% 6,2% 2,9%

 

(S  liệu theo Báo cáo tài chính tổng hợp 2011 đ  được kiểm toán độc lập; Báo cáo tài 

chính tổng hợp năm 2012 đ  được kiểm toán Nhà nước và Báo cáo tài chính tổng hợp 

năm 2013 đ  được kiểm toán độc lập). 

Tổng tài sản Công ty mẹ tăng qua các năm: năm 2013 là 2.872 tỷ đồng, tăng 2,2% so với 

năm 2012, năm 2012 tăng không đáng kể so với năm 2011. Tuy nhiên, doanh thu Công ty mẹ 

năm 2013 là 1.544 tỷ đồng, giảm 41,5% so với năm 2012. 

Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2013 đều giảm so với năm 2012 và 2011, nguyên nhân 

chính là do ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế, rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản 

hoặc gặp rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc Tổng công ty 

đạt được mức lợi nhuận như năm 2012 và  năm 2013 là một sự cố gắng, phấn đấu không 

ngừng của doanh nghiệp. 

Lợi nhuận giảm từ các nguyên nhân:  

+ Doanh thu giảm: do ảnh hưởng của thị trường bất động sản và chính sách chế độ của 

Nhà nước về thị trường bất động sản trong những năm vừa qua, dẫn đến hiệu suất sử dụng 

thiết bị giảm, không khai thác hết công suất máy móc thiết bị, chi phí máy cao. 
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+ Vốn chủ sở hữu nhỏ, vốn vay lớn chủ yếu là vay ngắn hạn, lãi suất cao, chi phí vốn lớn, 

hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm. 

Nhìn chung, tình hình tài chính của Tổng công ty LICOGI chịu tác động bởi các yếu tố: 

Doanh thu giảm, chi phí lãi vay và các chi phí khác lớn, đặc biệt là chi phí tài chính tăng 

nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu qua thời gian dẫn tới lợi nhuận của Tổng công ty giảm sút. 

Tiềm lực tài chính của Tổng công ty còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, vốn chủ sở 

hữu nhỏ so với quy mô sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; thực trạng dòng tiền không đủ 

đảm bảo việc mở rộng đầu tư, đòi hỏi phải tìm ra các phương án huy động vốn khác nhau để 

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

4.2 Phân t ch cơ cấu doanh thu 

Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được chia thành 2 lĩnh vực chính: hoạt động xây 

lắp; bất động sản, bán hàng, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác. Trong đó hoạt động xây 

lắp là hoạt động chính, chiếm khoảng từ 80% doanh thu của Tổng công ty. 

 

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty mẹ trong 03 năm trước cổ 

phần hoá như sau: 

 

Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ %

1 Xây lắp 2.513.706.884   94,8% 2.472.564.883   95,8% 1.185.378.112   79,4%

2 Khác 138.258.842      5,2% 107.621.252      4,2% 306.681.262      20,6%

2.651.965.726   100% 2.580.186.136   100% 1.492.059.373   100%

Năm 2013

Tổng doanh thu

Sản phẩm 

dịch vụ
Stt

Năm 2011 Năm 2012

 

Doanh thu năm 2012 giảm so với năm 2011, doanh thu năm 2013 giảm 42,2% so với 

doanh thu năm 2012. Do vậy doanh thu xây lắp năm 2013 cũng giảm đáng kể so với năm 

2012 (giảm 52,1%) do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản. Tuy nhiên doanh 

thu xây lắp vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng doanh thu của Tổng công ty. 



Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng- LICOGI 
 

30 
 

4.3 Phân t ch cơ cấu chi ph  các năm 

Cơ cấu các loại chi phí so với tổng doanh thu tại Công ty mẹ trong 03 năm trước cổ phần 

hoá như sau: 
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

 Giá trị (1.000  ) Giá trị (1.000  ) Giá trị (1.000  )

1 Giá vốn hàng bán 2.544.903.187         2.482.773.307 1.433.222.664            

% so với Tổng DT 94% 94% 93%

2 Chi phí tài chính 55.866.311               77.468.995               44.822.197                 

% so với Tổng DT 2% 3% 2,9%

3 Chi phí bán hàng 227.465                    54.872                      2.358.961                   

% so với Tổng DT 0,008% 0,002% 0,153%

4 Chi phí quản lý 70.373.354               19.400.345               37.641.992                 

% so với Tổng DT 2,6% 0,7% 2,4%

A Tổng chi ph 2.671.370.317          2.579.697.520          1.518.045.814          

% so với Tổng DT 98,6% 97,7% 98,3%

B Tổng doanh thu 2.709.555.321          2.641.691.264          1.544.784.581          

Stt Chỉ ti u

 

Bảng trên cho thấy tình hình quản trị và kiểm soát chi phí của Tổng công ty được thực 

hiện tương đối hiệu quả. Chi phí giá vốn hàng bán được duy trì ổn định khoảng 93% - 94% so 

với tổng doanh thu.  

Chi phí bán hàng tại Công ty mẹ chiếm tỷ trọng nhỏ so với Tổng doanh thu. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp được duy trì ổn định từ 2,4% đến 2,6% so với doanh thu. 

Riêng năm 2012, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp so với doanh thu giảm xuống 0,7% là do 

trong năm Tổng công ty thực hiện hoàn nhập khoản Dự phòng trợ cấp mất việc làm số tiền là 

3.147.430.395 đồng theo quy định của Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 và hoàn 

nhập chi phí dự phòng phải thu khó đòi nên chi phí quản lý doanh nghiệp giảm. 

 

4.4 Số dƣ các quỹ tại Tổng Công ty 3 năm trƣớc cổ phần hoá (số liệu Công ty m ) 

Đơn vị tính:1.000 đồng 

Chỉ ti u  Năm 2011  Năm 2012  Năm 2013 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 468.077.180          493.166.942         501.934.434         

2. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN 4.649.795              5.111.024             5.111.024             

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 140                        -                       -                       

4. Quỹ đầu tư phát triển 65.428.040            36.232.267           63.800.629           

5. Quỹ dự phòng tài chính 20.568.725            19.215.850           -                       

6. Nguồn vốn đầu tư XDCB -                        -                       -                       

7. Lợi nhuận sau thuế chưa PP 32.388                   23.432.264           17.310.710           

Tổng cộng 558.756.267          577.158.348         588.156.797          
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III. GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Giá trị thực tế của doanh nghiệp 

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-BXD ngày 25/7/2014 của Bộ Xây dựng, giá trị thực tế 

doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) như 

sau: 

- Tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc tại doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2012 

là 737.415.232.368 đồng (Bảy trăm ba bảy tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, hai trăm ba hai 

nghìn, ba trăm sáu tám đồng). 

- Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 

31/12/2012 là 2.731.059.911.532 đồng (Hai nghìn bảy trăm ba mốt tỷ, không trăm năm 

chín triệu, chín trăm mười một nghìn, năm trăm ba hai đồng). Trong đó: 

Phân loại theo cơ cấu tài sản 

+ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn:    1.901.509.377.233 đồng 

+ Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn:      829.550.534.299 đồng 

Phân loại theo cơ cấu nguồn vốn 

+ Nợ phải trả:       1.993.644.679.164 đồng 

+ Vốn chủ sở hữu:        737.415.232.368 đồng 

 

Tài sản không t nh vào giá trị doanh nghiệp: 

 

- Công ty m  - Tổng công ty: 
 

Nội dung Nguyên giá Giá trị c n lại

Tài sản dài hạn không cần dùng 14.273.644.548            1.857.405.213               

Tài sản cố  ịnh hữu hình

 - Nhà cửa vật kiến trúc -                                -                                 

 - Máy móc thiết bị (51 tài sản) 7.302.611.239              170.569.878                  

 - Phương tiện vận tải (05 tài sản) 6.747.311.116              1.686.835.335               

  - Thiết bị quản lý và TSCĐ khác

 (13 tài sản) 223.722.193                 -                                 

 

- Công ty TNHH MTV Cơ kh  Đông Anh: tài sản chờ thanh lý: 01 tài sản là xe nâng 

hàng 2,5 tấn, nguyên giá 151.310.000 đồng, giá trị còn lại 0 đồng. 

 

- Công ty Lắp máy  iện nƣớc: tài sản không cần dùng: 25 tài sản (22 tài sản là máy 

móc thiết bị, 03 tài sản là thiết bị quản lý), nguyên giá 936.703.973 đồng, giá trị còn lại 0 

đồng. 
 

- Công ty Licogi 20: tài sản không cần dùng: 14 tài sản là máy móc thiết bị, nguyên giá 

3.968.553.732 đồng, giá trị còn lại 96.318.614 đồng. 
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2. Hiện trạng sử dụng  ất của Tổng công ty 

a. Đất làm tr  s  văn ph ng  
Stt Tên khu 

 ất

Đ Đ Diện t ch

(m2)

Hình thức 

sở hữu

Mục 

  ch SD

 GT QSĐ tăng 

khi XĐGTDN 

Hồ sơ

1 Trụ sở 

Tổng 

Công ty

Nhà 

G1, 

đường 

Nguyễn 

Trãi, 

P.Thanh 

 xuân 

Nam, 

Thanh 

Xuân, 

Hà Nội

       1.928,0 Thuê đất, 

trả tiền thuê 

đất hàng 

năm

Làm 

văn 

phòng

 Không tính vào 

GTDN 

+ Quyết định số 4738/QĐ-UB ngày 

13/8/2003 của UBNDTP Hà Nội v/v 

cấp giấy CNQSDĐ.       

+ Giấy CNQSDĐ số 104015 ngày 

13/8/2003.             

+ Hợp đồng thuê đất số 146-

2003/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 

11/11/2003với Sở địa chính - nhà 

đất.

+ Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 

19/7/2011 v/v Phê duyệt PA xử lý, 

sắp xếp lại nhà đất của TCT Licogi

3 Thửa đất 

số 132 Tờ 

bản đồ địa 

chính số 5

sau nhà 

G1, 

đường 

Nguyễn 

Trãi, 

P.Thanh 

 xuân 

Nam, 

Thanh 

Xuân, 

Hà Nội

184,7 Thuê đất, 

trả tiền thuê 

đất hàng 

năm

Công an 

phường 

Thanh 

Xuân 

Nam 

đang 

mượn, 

Licogi 

sử dụng 

một 

phần 

làm bếp 

ăn

 Không tính vào 

GTDN 

- Biên bản xác nhận mốc giới thửa 

đất số 132 tờ bản đồ địa chính số 5;

- Biên bản thanh tra việc chấp hành 

Luật đất đai ngày 22/6/2012 của 

Đoàn thanh tra Sở TN&MT Hà Nội 

theo QĐ số 158/QĐ-STNMT ngày 

16/3/2012;

- Văn bản số 530/KL-STNMT-TTr 

ngày 2/5/2013 của Sở TN&MT 

Thành phố về việc kết luận kết quả 

thanh tra việc Chấp hành Luật đất 

đai đối với TCT Licogi - Công ty 

TNHH MTV

3 Khu đất 

tại xã 

Phước 

Tân, Tỉnh 

Đồng Nai

Xã 

Phước 

Tân, 

Tỉnh 

Đồng 

Nai

       4.712,2 Đât nông 

nghiệp, 

thuê 20 năm

 Không tính vào 

GTDN 

 +Giấy CNQSDĐ số 3085 ngày 

30/05/2002; + 'Hợp đồng mua bán 

nhà đất số 442/02/HĐMBNĐ-CT9 

ngày 08/05/2002; + Hợp đồng 

chuyển nhượng QSDĐ ngày 

11/06/2002

+ Trích lục Bản đồ địa chính khu đất 

của Phòng địa chính huyện Long 

Thành , tỉnh Đồng Nai

+ BB làm việc liên ngành ngày 

13/09/2013 do Sở TN&MT tỉnh 

Đồng Nai chủ trì, cùng Sở XD, Sở 

TC, Cục thuế của tỉnh Đồng Nai và 

UBND TP Biên Hòa, về việc tổ 

chức khảo sát hiện trạng, xác định 

mục đích SDĐ, vị trí đất để truy thu 

tiền thuê đất
6.824,9       Tổng cộng
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b. Đất dự án 
Stt Tên khu 

 ất

Đ Đ Diện t ch

(m2)

Hình thức 

sở hữu

Mục 

  ch SD

 GT QSĐ tăng 

khi XĐGTDN 

Hồ sơ

1 Khu đô 

thị mới 

Thịnh Liệt

Phường 

Tương 

Mai, 

Quận 

Hoàng 

Mai - 

TP. Hà 

Nội

   351.618,0 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất

Làm dự 

án

+ QĐ số 3649/QĐ-UBND ngày 

17/9/2007 của UBND TP. Hà Nội 

v/v cho phép TCT Licogi (Bộ Xây 

dựng) sử dụng chính thức 

351.618m2 đất tại các phường 

Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Thịnh 

Liệt thuộc quận Hoàng Mai để thực 

hiện dự án ĐTXD KĐTM Thịnh Liệt

2 Trụ sở VP 

E7 - Phạm 

Hùng 

thuộc 

KĐTM 

Cầu Giấy

E7 - 

Phạm 

Hùng 

thuộc 

KĐTM 

Cầu 

Giấy                                                             

       6.500,0 Đang lập 

quy hoạch 

tỷ lệ 1/500

Làm dự 

án

+ QĐ số 1987/QĐ-UBND ngày 

11/11/2008 của UBND TP. Hà Nội 

v/v chấp thuận nghiên cứu lập dự án 

xây dựng trụ sở văn phòng tại 

KĐTM Cầu Giấy

3 Khu đô 

thị mới 

Cột 5 - 

Cột 8

TP. Hạ 

Long, 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

   332.827,5 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất

Làm dự 

án

   14.635.469.089 + QĐ số 356/QĐ-TTg ngày 

01/04/2003 của TTg CP v/v giao đất 

cho Chủ đầu tư thực hiện DA 

KĐTM Cột 5-  Cột 8 TP. Hạ Long    

+ Giấy CNQSDĐ số D 405623; D 

884974; AD 582425; AB 775117; 

AB 775118; AH 893235; D 884973 

do UBND tỉnh QN cấp
4 Khu đô 

thị mới 

Cột 5 - 

Cột 8 mở 

rộng

TP. Hạ 

Long, 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

   198.602,5 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất

Làm dự 

án

+ QĐ giao đất số 3281/QĐ-UB ngày 

20/9/2004 và QĐ số 1439/QĐ-UB 

ngày 19/5/2005 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh.    + Giấy CNQSDĐ số 

AD 0999902; AL 400538 do UBND 

tỉnh QN cấp.
5 Khu dân 

cư đồi T5 - 

 TP. Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng 

Ninh                          

TP. Hạ 

Long, 

tỉnh 

Quảng 

Ninh

     82.054,4 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất

Làm dự 

án

     9.541.469.108 + QĐ số 533/QĐ-UBND ngày 

24/02/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh v/v giao đất cho Công ty 

ĐT&XD Licogi số 2 theo phương 

thức giao đất có thu tiền để thực 

hiện dự án.                       

+ Giấy CNQSDĐ số BI 462381, BI 

462382, BI 462383, BI 46238

6 Khu đô 

thị mới 

Nam Ga 

Hạ Long, 

TP. Hạ 

Long       

TP. Hạ 

Long, 

tỉnh 

Quảng 

Ninh

   238.018,0 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất

Làm dự 

án

+ QĐ số 972/QĐ-UB ngày 5/4/2005 

của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án 

ĐTXD - KD hạ tầng KĐTM Nam 

Ga Hạ Long, TP Hạ Long của TCT 

Licogi.

+ QĐ số 2387/QĐ-UBND ngày 

11/9/2013 v/v Phê duyệt điều chỉnh 

lần 2 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 KĐTM Nam Ga Hạ Long, 

TP. Hạ Long                                                  
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Stt Tên khu 

 ất

Đ Đ Diện t ch

(m2)

Hình thức 

sở hữu

Mục 

  ch SD

 GT QSĐ tăng 

khi XĐGTDN 

Hồ sơ

7 Khu dân 

cư tự xây 

LK1, 

LK2, DV                               

Phường 

Hồng 

Hà, TP. 

Hạ 

Long, 

tỉnh 

Quảng 

Ninh.

       5.880,5 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất

Làm dự 

án

        226.811.176 + QĐ số 302/QĐ-UBND ngày 

26/1/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh v/v giao đất cho Công ty 

ĐT&XD Licogi số 2 theo phương 

thức giao đất có thu tiền SDĐ để 

thực hiện DA khu dân cư tự xây 

LK1, LK2 sau đường bao biển Lán 

Bè - Cột 8 P. Hồng Hà, TP.Hạ 

Long.; + Giấy CNQSDĐ số BA 

294594 do UBND tỉnh Quảng Ninh 

cấp
8 Khu dân 

cư đô thị 

Yên 

Thanh - 

LICOGI                             

Yên 

Thanh - 

Uông 

Bí, tỉnh 

Quảng 

Ninh 

   275.672,0 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất

Làm dự 

án

+ QĐ số 2269/QĐ-UBND ngày 

24/7/2009 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng - KDHT khu dân cư đô thị 

Yên Thanh - LICOGI; + QĐ số 

4246/QĐ-UBND ngày 25/412/2009 

của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v thu 

hồi của 1 số hộ dân, UBND phường 

Yên Thanh đang quản lý, sử dụng 

giao cho UBND TX Uông Bí để đền 

bù GPMB thực hiện DA ĐTXD -

KDHT khu dân cư đô thị Yên Thanh 

- LICOGI 

9 Khu dân 

cư đô thị 

phía Tây 

quốc lộ 10                                              

huyện 

Đông 

Hưng, 

tỉnh 

Thái 

Bình        

     17.186,4 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất 

(được đổi 

tính bằng 

tiền GPMB 

cho dự án 

mà Licogi 2 

đã bỏ ra)

Làm dự 

án

+ QĐ số 2791/QĐ-UBND ngày 

14/11/2007 v/v phê duyệt DA đầu tư 

xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư đô thị phía Tây 

quốc lộ 10 - huyện Đông Hưng          

+ Hợp đồng ứng vốn số 

68/08/HĐKT-QLDA ngày 5/9/2008 

v/v Công ty ĐT&XD LICOGI số 2 

ứng vốn để GPMB và được UBND 

huyện Đông Hưng thanh toán bằng 

quỹ đất ở trong dự án khu dân cư đô 

thị phía Tây quốc lộ 10 huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình.

10 Khu đân 

cư Đông 

Ngô 

Quyền 

(GĐ2)

       1.279,3 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất.

Làm dự 

án

Quyết định số 4804/ QĐ- UB ngày 

20/10/2005 của UBND tỉnh Hải 

Dương “ V/v phê duyệt phương án 

giá thu tiền SDĐ khi giao 16 lô đất 

ở thuộc Khu G- Khu dân cư đông 

Ngô Quyền (GĐ 2) - TP Hải Dương 

cho Chi nhánh TCT Licogi tại 

Quảng Ninh để thanh toán giá trị 

HĐ xây lắp công trình”
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Stt Tên khu 

 ất

Đ Đ Diện t ch

(m2)

Hình thức 

sở hữu

Mục 

  ch SD

 GT QSĐ tăng 

khi XĐGTDN 

Hồ sơ

11 Khu dân 

cư tự xây 

D1, D2

       5.387,8 Giao đất có 

thu tiền sử 

dụng đất.

Làm dự 

án

Quyết định số 1759/ QĐ- UBND 

ngày 11 /6/ 2010 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh “ V/v thu hồi đất của 

UBND TP Hạ Long để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất cho Công ty 

ĐT&XD Licogi số 2 để xây dựng 

khu dân cư tự xây tại phường Hồng 

Hải, TP Hạ Long”
1.515.026,4  24.403.749.373      Tổng cộng

 

3. Những vấn  ề cần tiếp tục xử lý 

Giá đất giao của các dự án chưa kinh doanh gồm Khu đô thị C5-C8; Khu dân cư đô thị đồi 

T5; Khu dân cư tự xây LK1, LK2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Công ty Đầu tư và 

Xây dựng Licogi số 2 được xác định vào giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty theo Quyết định số 

950/QĐ-BXD ngày 25/07/2014 của Bộ Xây dựng tạm thời theo đơn giá đất năm 2013 của UBDN 

tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên ngày 27/06/2014, UBDN tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 

1349/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh 

nghiệp khi cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

(Công ty Đầu tư và Xây dựng Licogi số 2) tại thời điểm 31/12/2012. Tổng công ty tiếp tục điều 

chỉnh trước khi chính thức chuyển đổi doanh nghiệp. 

Tổng công ty chưa thực hiện quyết toán thuế đến thời điểm 31/12/2012. Do vậy, số dư 

liên quan đến nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước đang được xác định theo sổ kế toán và đã 

điều chỉnh theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của 

Tổng công ty LICOGI. 

Một số khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được Tổng công ty đối chiếu xác nhận đầy 

đủ. Tổng công ty có trách nhiệm tiếp tục đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả này 

theo quy định hiện hành trước khi chính thức chuyển đổi doanh nghiệp. 
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PHẦN II: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

 

I. MỤC TIÊU CỔ PHẦN HOÁ 

 

- Cổ phần hoá để LICOGI trở thành một tổng công ty hàng đầu ở Việt Nam về thi công 

các công trình hạ tầng, công trình ngầm, đường hầm; tập trung và chuyên môn hóa cao 

theo ngành kinh doanh chính;   

- Năng lực cạnh tranh mạnh, tài chính lành mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động.  

- Các doanh nghiệp của LICOGI hoạt  động hiệu quả, tài chính lành mạnh, nguồn nhân lực 

và công nghệ mạnh trên cơ sở tái cấu trúc và đổi mới về (1) doanh nghiệp, (2) tài chính, 

(3) ngành kinh doanh, (4) nguồn nhân lực, (5) quản lý theo hướng tập trung nguồn lực và 

chuyên môn hóa sâu theo (a)  ngành kinh doanh chính, (b)  địa bàn hoạt động nhằm tăng 

cường năng lực cạnh tranh.  

- Đổi mới thể thức doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp nhằm huy động thêm nguồn 

lực, minh bạch hóa và tập trung theo ngành kinh doanh chính phù hợp với thị trường và 

chủ trương của Chính phủ.  

- Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.  

- Nâng cao vị thế, uy tín doanh nghiệp và thương hiệu LICOGI. 

II. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 

 

1. T n g i của Doanh nghiệp sau khi cổ phần h a 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP 

- Tên giao dịch quốc tế:   LICOGI CORPORATION  - JSC 

- Tên giao dịch:  TỔNG CÔNG TY LICOGI  

- Tên viết tắt: LICOGI  

- Biểu tượng (LOGO): 

 

 

 

- Địa chỉ trụ sở chính:  Nhà G1 Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội. 

- Điện thoại:  04. 3 8 542 365 

- Fax:   04. 3 8 542 655 

- Website: http://www.licogi.com.vn 

- Email:  info@licogi.com.vn 

mailto:info@licogi.com.vn
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- Tổng công ty có: 

+ Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

+ Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập.  

+ Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

+ Được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp, 

được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Ngành nghề kinh doanh 

Để phát huy thế mạnh của ngành nghề kinh doanh truyền thống, năng lực thiết bị chuyên 

ngành xây lắp, đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, các mối quan hệ với 

khách hàng… Tổng công ty xác định ngành nghề kinh doanh như sau: 

2.1   Ngành nghề kinh doanh chính 

- Xây lắp; 

- Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng; 

- Nhà ở và khu đô thị; 

- Sản xuất điện. 

2.2     Ngành nghề kinh doanh có liên quan 

- Tư vấn đầu tư và xây dựng; đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn phòng; quản lý, khai thác 

các dịch vụ tổng hợp tại các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung; 

 - Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Xuất khẩu lao động; vận tải đường bộ; 

 - Đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và các hoạt động dịch vụ đào tạo, 

chuyển giao công nghệ. 
 

3. Hình thức cổ phần h a và vốn  iều lệ theo y u cầu hoạt  ộng sản xuất kinh doanh 

của Công ty cổ phần 

 

3.1  ình thức cổ phần hóa 

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế về giá trị doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty Mẹ - Tổng công ty LICOGI chọn hình thức cổ phần hoá 

theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần là“kết hợp vừa bán bớt một phần 

vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”.  
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3.2 Vốn điều lệ 

a. Cơ sở xây dựng vốn  iều lệ 

- Theo Quyết định số 950/QĐ-BXD ngày 25/7/2014 của Bộ Xây dựng về việc phê 

duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty LICOGI, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời 

điểm ngày 31/12/2012 là 2.731.059.911.532 đồng, trong đó: Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp là 737.415.232.368 đồng.  

- Nhu cầu vốn theo phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công 

ty sau cổ phần hoá: bao gồm nhu cầu vốn lưu động và vốn đầu tư sau cổ phần hóa (đầu tư mua 

sắm thiết bị, đầu tư dự án) và để đảm bảo nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tái cơ cấu nhằm tạo ra một cấu trúc tài chính lành mạnh, tạo tiền đề cho sự phát triển 

ổn định và bền vững của Tổng công ty. Tổng công ty dự kiến mức vốn điều lệ là 900 tỷ đồng, 

tức là huy động vốn bằng tiền thông qua phát hành thêm cổ phiếu là 162,6 tỷ đồng. Theo 

phương án sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại mục 3.2 điểm 3 phần III - phương án sản 

xuất kinh doanh sau cổ phần hoá, nhu cầu vốn đầu tư dự án và mua sắm thiết bị trong năm 

2015 là khoảng 473 tỷ nên Tổng công ty dự kiến sẽ huy động thêm vốn vay và sử dụng tiền 

vốn huy động từ các dự án. 

- Tình hình thị trường vốn hiện nay, khả năng sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong những năm tới. Thị trường vốn Việt Nam lệ thuộc lớn vào chính sách tài chính, tiền tệ 

quốc gia, khi kinh tế vĩ mô bất ổn, lạm phát tăng cao, chính sách tài chính - tiền tệ điều hành 

theo hướng thắt chặt để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô nên mặt bất lợi của 

chính sách thắt chặt đã tác động tiêu cực đến thị trường vốn. Có thể thấy rõ sự biến động thất 

thường của thị trường chứng khoán cũng như thị trường vốn hiện nay, quy mô thị trường cổ 

phiếu nhỏ dẫn đến khả năng huy động vốn không cao, tiềm ẩn những rủi ro ngắn hạn, tính 

thanh khoản thấp. Do vậy Tổng công ty dự kiến mức vốn điều lệ tăng không nhiều so với giá 

trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp vừa để tăng tính khả thi về 

huy động vốn vừa để giảm các áp lực về chi trả cổ tức, áp lực về các chỉ số tài chính như tỷ lệ 

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu,… sau cổ phần hoá. 

- Cải thiện hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Tổng công ty. Theo Báo cáo tài chính 

Công ty Mẹ - Tổng công ty năm 2013 (đã được kiểm toán), hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 

3,8 lần (2.270,9 tỷ/602 tỷ). Nếu vốn điều lệ của Tổng công ty xác định là 900 tỷ đồng thì hệ số 

nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,5 lần, Tổng công ty sẽ giảm thiểu chi phí lãi vay, chủ động hơn và 

tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Với các cơ  sở nêu trên, Tổng công ty dự kiến mức vốn điều lệ là 900 tỷ đồng để phù hợp 

với giá trị tài sản hiện có của Tổng công ty, phù hợp với quy mô đầu tư của Tổng công ty, 

giảm thiểu chi phí lãi vay, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện hệ số nợ 

trên vốn chủ sở hữu của Tổng công ty. 

b. Vốn  iều lệ 

Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng dự kiến vốn điều lệ của Công ty cổ phần 

như sau: 
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- Vốn điều lệ    : 900.000.000.000 đồng 

- Mệnh giá một cổ phần  :         10.000 đồng 

- Số lượng cổ phần   :      90.000.000 cổ phần 

Trong đó: 

+ Cổ phần nhà nước: 36.000.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ. 

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 479.000 cổ phần, chiếm 

0,53% vốn điều lệ. 

+ Cổ phần bán cho người lao động mua thêm: 689.000 cổ phần, chiếm 0,77% vốn điều lệ. 

+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 63.000 cổ phần, chiếm 0,07% vốn 

điều lệ. 

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 31.500.000 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ. 

+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 21.269.000 cổ phần, 

chiếm 23,63% vốn điều lệ. 

 

4. Cơ cấu Vốn  iều lệ, giá khởi  iểm và phƣơng thức phát hành cổ phiếu 

4.1.  Cơ cấu vốn điều lệ 

Tổng công ty LICOGI dự kiến cơ cấu vốn điều lệ như sau: 

 

Stt Cơ cấu cổ  ông Số lƣợng cổ phần (CP) Giá trị vốn g p (VND) Tỷ lệ (%)

1 Cổ phần do Nhà nước nắm giữ 36.000.000                       360.000.000.000            40,00%

2 Cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV 479.000                            4.790.000.000                0,53%

3 Cổ phần bán cho CBCNV mua thêm 689.000                            6.890.000.000                0,77%

4 Tổ chức Công đoàn 63.000                              630.000.000                   0,07%

5 Cổ phần bán ra ngoài 52.769.000                       527.690.000.000            58,63%

5.1 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 31.500.000                       315.000.000.000            35,00%

5.2 Cổ phần bán đấu giá công khai khác 21.269.000                       212.690.000.000            23,63%

90.000.000                       900.000.000.000            100,00%Tổng cộng

 

4.2    Loại cổ phần 

Tất cả cổ phần của Tổng công ty tại thời điểm thành lập là cổ phần phổ thông. Các hoạt động 

mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần được thực hiện theo quy định của điều lệ công ty 

cổ phần và quy định của pháp luật có liên quan. 
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4.3    Phương thức bán cổ phần lần đầu 

Việc bán cổ phần lần đầu của Tổng công ty được thực hiện theo Điều 5 Nghị định 

59/2010/NĐ-CP là phương thức đấu giá công khai.  

4.4 Giá đấu giá kh i điểm  

- Căn cứ xác định giá đấu khởi điểm: 

+ Giá trị doanh nghiệp theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp; 

+ Tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai; 

+ Tình hình thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay. 

- Tổng công ty đề xuất giá đấu giá khởi điểm là 10.000đ/1 cổ phần 

5. Đối tƣợng mua cổ phần, ch nh sách  án cổ phần, tổ chức  ấu giá cổ phần và xử lý 

cổ phần  án không hết. 

5.1 Đối tƣợng mua cổ phần 

Theo Điều 6 Nghị định 59/2010/NĐ-CP, đối tượng mua cổ phần bao gồm: 

- Cán bộ công nhân viên của Công ty mẹ - Tổng công ty (người lao động có tên trong 

danh sách thường xuyên, có hưởng lương, có đóng BHXH) ở các đơn vị thuộc công ty 

mẹ - Tổng công ty có mặt tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp. 

- Tổ chức Công đoàn tại Văn phòng Công ty mẹ và các Chi nhánh. 

- Các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. 

5.1.1 Cổ phần  án ƣu   i cho Cán  ộ công nhân vi n trong Danh sách lao  ộng tại thời 
 iểm công  ố giá trị doanh nghiệp 

- Số lượng cổ phần bán theo giá ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên có tên trong Danh sách 

lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 479.000 cổ phần, với tổng giá trị 

theo mệnh giá là 4.790.000.000 đồng, chiếm 0,53% vốn điều lệ của Tổng công ty. 

 

Tổng số CBCNV hiện có 510 Người 

Tổng số CBNV được mua cổ phần bán theo giá ưu đãi 476 Người 

Tổng số năm công tác được xét mua cổ phần bán theo 

giá ưu đãi 

4.790 Năm 

Tổng số cổ phần được mua ưu đãi 479.000 Cổ phần 

 

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 48, Nghị định 59/2011/N Đ-CP thì giá bán cổ phần ưu 

đãi cho người lao động trong doanh nghiệp bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. 

hungdm
Highlight
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- Danh sách lao động tại thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, năm công tác của từng 

người, số cổ phần của từng người được mua ưu đãi được công bố chi tiết trong Phụ lục 

đính kèm. 

5.1.2 Cổ phần  án ƣu   i th m cho Cán  ộ công nhân viên doanh nghiệp cần sử dụng 

theo cam kết làm việc lâu dài 

- Số lượng cổ phần bán cho Cán bộ công nhân viên có tên trong Danh sách lao động cần 

sử dụng cam kết làm việc lâu dài sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp là 689.000 cổ phần, 

với tổng giá trị theo mệnh giá là 6.890.000.000 đồng, chiếm 0,77% vốn điều lệ của Tổng 

công ty. 

 

Tổng số CBCNV hiện có 510 Người 

Tổng số CBNV Tổng công ty cần sử dụng sau CPH 442 Người 

Tổng số cổ phần CBCNV mua thêm 689.000 Cổ phần 

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 48, Nghị định 59/2011/NĐ-CP thì giá bán cổ phần cho 

người lao động mua thêm là giá đấu thành công thấp nhất. 

- Tiêu chí người lao động được mua thêm: Người lao động có tên trong danh sách thường 

xuyên (có hưởng lương, có đóng BHXH) ở các đơn vị thuộc công ty mẹ - Tổng công ty 

tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, thuộc đối tượng Tổng công ty và các đơn vị 

trong Công ty mẹ cần sử dụng, có cam kết làm việc lâu dài cho Tổng công ty với thời 

hạn ít nhất là 03 năm và nhiều nhất cũng không quá số năm có thể làm việc đến khi đủ 

tuổi nghỉ hưu theo quy định (đối với những người có số năm có thể làm việc đến khi đủ 

tuổi nghỉ hưu từ trên 3 năm đến dưới 10 năm). 

- Mức cổ phần ưu đãi được mua thêm: 

+ Người lao động có trình độ Đại học, trên đại học và cán bộ giữ các chức danh từ 

Trưởng, Phó phòng - ban và tương đương trở lên; công nhân bậc cao (lái xe từ bậc 3, các 

nghề khác từ bậc 5 trở lên) mức cổ phần ưu đãi được mua thêm là 500 cổ phần/01 năm 

cam kết tiếp tục làm việc lâu dài cho Tổng công ty nhưng tối đa không quá 5.000 cổ 

phần/người; 

+ Người lao động thuộc các đối tượng còn lại mức cổ phần ưu đãi được mua thêm là 200 

cổ phần/01 năm cam kết tiếp tục làm việc lâu dài cho Tổng công ty nhưng tối đa không 

quá 2.000 cổ phần/người. 

- Danh sách lao động tại thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, năm cam kết làm việc lâu 

dài của từng người, số cổ phần của từng người được mua ưu đãi thêm được công bố chi 

tiết trong Phụ lục đính kèm. 
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5.1.3 Cổ phần  án ƣu   i  án cho Tổ chức Công  oàn 

- Số lượng cổ phần bán theo giá ưu đãi cho tổ chức Công đoàn tại thời điểm công bố giá 

trị doanh nghiệp là 63.000 cổ phần, với tổng giá trị theo mệnh giá là 630.000.000 đồng, 

chiếm 0,07% vốn điều lệ của Tổng công ty. 

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 36, Nghị định 59/2011/N Đ-CP thì giá bán cổ phần ưu 

đãi cho người lao động trong doanh nghiệp bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. 

5.1.4 Cổ phần  án cho nhà  ầu tƣ chiến lƣợc 

- Cổ phần ưu đãi cho NĐTCL theo quy định tại mục c, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP. 

- Ti u ch  ch n nhà  ầu tƣ chiến lƣợc: 

+ Là các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là thi công xây lắp hoặc kinh 

doanh bất động sản, có năng lực về khai thác thị trường, trình độ công nghệ cao; có uy 

tín, có thương hiệu trong ngành nghề thi công xây lắp, có kinh nghiệm quản trị và điều 

hành sản xuất kinh doanh thi công xây lắp; hoặc các Tổ chức tài chính tín dụng. 

+ Có năng lực tài chính và đủ nguồn vốn góp (thể hiện trên chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu (-) 

các khoản đầu tư dài hạn (trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất thời điểm chính 

thức đăng ký là Nhà đầu tư chiến lược) lớn hơn số vốn cổ phần đăng ký mua làm nhà 

đầu tư chiến lược); không có nợ xấu; doanh nghiệp không vi phạm pháp luật. 

+ Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài về 

tài chính tín dụng với Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng trong một hoặc một 

số lĩnh vực: 

 Chuyển giao công nghệ mới; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và tổ chức sản 

xuất kinh doanh; 

 Đào tạo nguồn nhân lực; 

 Nâng cao năng lực tài chính; 

 Quản trị doanh nghiệp; 

 Cung ứng nguyên vật liệu; Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 Phát triển sản xuất và dịch vụ theo chiến lược phát triển được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

+ Có cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian 

tối thiểu là 05 năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp. 

+ Có cam kết bằng văn bản cùng Tổng công ty Licogi thực hiện đề án tái cơ cấu mà 

Tổng công ty đang thực hiện với ADB; 

+ Có mức mua tối thiểu là 5% vốn Điều lệ Tổng công ty Licogi. 
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- Danh sách dự kiến Nhà  ầu tƣ chiến lƣợc: Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất 

động sản Khu Đông, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0309344729 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/09/2009. Tổng số cổ phần Công ty 

TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông đăng ký và cam kết mua là 

31.500.000 cổ phần, tương ứng với 35% vốn điều lệ. 

- Thời  iểm  án cổ phần cho nhà  ầu tƣ chiến lƣợc: Tổng công ty chọn thời điểm bán 

cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Bán trước khi thực hiện đấu giá công khai. Giá bán 

cho nhà đầu tư chiến lược là giá thoả thuận giữa các bên nhưng không thấp hơn giá khởi 

điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hoá phê duyệt. 

5.1.5 Cổ phần  án  ấu giá ra   n ngoài 

- Số cổ phần bán đấu giá sẽ được bán cho các nhà đầu tư theo hình thức bán đấu giá ra 

công chúng thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể như sau: 

+ Số cổ phần tổ chức bán đấu giá ra ngoài : 21.269.000 cổ phần.  

+ Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân trong và 

ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

5.2 Tổ chức  án  ấu giá 

- Cơ quan bán cổ phần: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 

26/12/2011 - toàn bộ cổ phần bán đấu giá của Tổng công ty được tổ chức bán tại Sở 

Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Thời gian bán cổ phần: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần 

hóa, Tổng công ty triển khai theo kế hoạch bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài. Từ kết quả 

bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài thành công, Tổng công ty tiến hành bán cho người lao 

động và Tổ chức Công đoàn. 

5.3 Xử lý cổ phần không  án hết 

- Trường hợp không bán hết số cổ phần dự kiến bán ra ngoài theo cơ cấu vốn điều lệ trong 

Phương án, Tổng công ty LICOGI sẽ tiếp tục bán thoả thuận trực tiếp đối với số lượng 

cổ phần chưa bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá và nhà đầu tư chiến lược 

(nếu có nhu cầu). Nếu vẫn không bán hết Tổng công ty LICOGI báo cáo Ban chỉ đạo cổ 

phần hoá xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định hiện hành. 

6. Chi ph  cổ phần hoá 

Tổng công ty Licogi dự kiến chi phí cổ phần hoá như sau: 

 

Stt Nội dung  Giá trị dự kiến (VNĐ) 

I Chi ph   ơn vị  210.000.000 

1.1 Chi phí tập huấn nghiệp vụ cổ phần hóa doanh nghiệp, Họp 

tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá 

20.000.000 

1.2 Chi phí kiểm kê xác định Giá trị doanh nghiệp, Họp tổ giúp 

việc, Họp ban chỉ đạo thẩm định GTDN 

20.000.000 
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1.3 Chi phí ĐH CBCNV bất thường, phổ biến tài liệu cổ phần 

hoá 

20.000.000 

1.4 Chi phí Tổ chức đại hội cổ đông lần đầu 100.000.000 

1.5 Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin về doanh 

nghiệp 

50.000.000 

II Chi ph  thu  tƣ vấn 1.786.500.000 

2.1 Thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 1.022.500.000 

2.2 Thuê tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng 344.000.000 

2.3 Thuê tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa  120.000.000 

2.4 Chi phí bán cổ phần lần đầu 300.000.000 

III Thù lao cho Ban Chỉ  ạo cổ phần hoá và Tổ giúp việc 388.000.000 

IV Chi ph  khác cho việc cổ phần hoá 250.000.000 

 Tổng cộng (I+II+III+IV) 2.634.500.000 

(Văn bản s  1506/BXD-KHTC ngày 03/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự 

toán chi phí cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng). 

7. Kế hoạch sử dụng tiền thu t  cổ phần h a   

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại mục III 

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính như sau: 

- Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp phần giá trị cổ phần Nhà nước 

bán bớt theo mệnh giá. 

- Để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tính theo 

mệnh giá.  

- Phần thặng dư vốn (chênh lệch giữa tiền thu từ cổ phần hóa và tổng mệnh giá cổ phần 

nhà nước bán bớt cộng (+) cổ phần phát hành thêm) được sử dụng để thanh toán chi phí 

cổ phần hóa và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư.  

- Số tiền còn lại (nếu có) được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.  

- Trường hợp phần thặng dư vốn không đủ để thanh toán chi phí cổ phần hóa và hỗ trợ 

doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư thì được bổ sung từ 

nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. 

Do chưa tổ chức bán đấu giá, chưa xác định được giá đấu thành công và giá đấu thành 

công thấp nhất nên Tổng công ty tạm tính số tiền thu từ cổ phần hóa theo phương án giả định 

tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá bình quân theo giá khởi điểm là 

10.000đ/CP, sau khi có giá chính thức sẽ điều chỉnh theo, cụ thể như sau: 
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Stt Nội dung Số tiền Ghi chú

1
Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quyết 

định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty
737.415.232.368       

2 Vốn điều lệ của công ty cổ phần 900.000.000.000       

2.1 V n Nhà nước tại công ty cổ phần 360.000.000.000      40% VĐL

2.2 V n CBCNV nắm giữ 11.680.000.000        1,31% VĐL

2.3 V n tổ chức Công đoàn nắm giữ 630.000.000             0,07% VĐL

2.4 V n nhà đầu tư khác nắm giữ 527.690.000.000      58,62% VĐL

3 Giá khởi điểm dự kiến bán 10.000                       

4 Giá trị theo mệnh giá CP phát hành thêm để lại DN (4= 2-1) 162.584.767.632       

5 Giá trị vốn Nhà nước bán bớt cần hoàn về (5=1-2.1) 377.415.232.368       

6 Các khoản tiền thu từ cổ phần hóa 537.832.000.000       

- Thu từ bán cổ phần cho CBCNV ( Phần thu 60%) 2.874.000.000          

- Thu từ bán cổ phần cho CBCNV ( Phần mua thêm) 6.890.000.000          

- Thu từ bán cổ phần cho Công đoàn ( Phần thu 60%) 378.000.000             

- Thu từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược 315.000.000.000      

- Thu từ bán cổ phần đấu giá ra bên ngoài 212.690.000.000      

7
Tổng mệnh giá cổ phần Nhà nước bán bớt và cổ phần phát hành 

thêm 540.000.000.000       

8
Phần thặng dư vốn để lại DN tương với tỷ lệ cổ phần phát hành 

thêm/ Vốn điều lệ
-                                 

9 Chi phí cổ phần hóa 2.634.500.000           

10 Chi phí hỗ trợ lao động dôi dư 1.439.087.000           

11
Tổng số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (11=5+6-

7-8-9-10) 371.173.645.368       
 

 

III. PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 

SAU CỔ PHẦN HÓA 

 

1. Phƣơng án tổ chức và quản lý  iều hành công ty sau cổ phần h a 
 

Tổng công ty LICOGI – CTCP hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công 

ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh 

nghiệp, dưới sự quản lý, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Ban Tổng Giám đốc. 
 

Sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, mô hình tổ chức của Tổng công 

ty LICOGI – CTCP theo sơ đồ sau: 
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Dự kiến  ộ máy tổ chức của Công ty cổ phần 

a. Đại hội  ồng cổ  ông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần. Đại 
hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các 

phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công 

ty cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ 

chức lại, giải thể Công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp 

luật và Điều lệ. 

b. Hội  ồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty cổ phần do Đại hội đồng 
cổ đông bầu ra gồm Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Hội đồng 

quản trị nhân danh Công ty cổ phần quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và 

quyền lợi của Công ty cổ phần, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những 

cán bộ quản lý khác trong Công ty cổ phần. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do 

Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP quy định. 

c. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm ba (03) thành 
viên với nhiệm kỳ không quá 5 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính 

trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ 

chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các lợi ích hợp 

pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng 

giám đốc. 

d. Ban Tổng Giám  ốc: bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phụ trách 

từng lĩnh vực. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quyết định bổ 

nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 5 năm và có thể được tái 

bổ nhiệm.  

e. Các ph ng chức năng: Bao gồm các phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ thực hiện các 
công việc do Ban Tổng Giám đốc giao và thực hiện theo quy định về chức năng nhiệm 

vụ cụ thể của từng phòng do Tổng Giám đốc ban hành. Cán bộ phụ trách các phòng, ban 

do Tổng Giám đốc quyết định theo phân cấp được Hội đồng quản trị phê duyệt. 

f. Các  ơn vị trực thuộc: Các đơn vị hạch toán phụ thuộc LICOGI có quyền chủ động 

ký kết các hợp đồng, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và 

nhân sự theo phân cấp hoặc uỷ quyền của LICOGI quy định trong Điều lệ hoặc Quy chế 

Tổ chức hoạt động của đơn vị do Tổng Giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP trình 

Hội đồng quản trị ban hành. 

g. Các công ty con: Bao gồm các Công ty mà LICOGI nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

h. Các công ty li n kết: Bao gồm các doanh nghiệp mà Công ty mẹ nắm giữ cổ phần, 

vốn góp không chi phối. 
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2. Phƣơng án  ào tạo và sắp xếp lại lao  ộng 

Trên cơ sở hiện trạng nhân sự hiện có của Tổng công ty, nhu cầu lao động sau giai đoạn 

cổ phần hóa và các quy định của pháp luật về lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty cổ phần và phát huy được năng lực của người lao động. Tổng 

công ty dự kiến tiến hành phương án đào tạo và sắp xếp lại lao động như sau: 

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 510 người 

- Số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 442 người 

- Số lao động đào tạo lại: 0 người 

- Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 

là 46 người; lao động đến tuổi nghỉ hưu 15 người và lao động chấm dứt hợp đồng 

lao động là 7 người. 

 

Phƣơng án sắp xếp lao  ộng 

 

TT Nội dung 
Tổng số 

(Ngƣời) 

I Tổng số lao  ộng tại thời  iểm công  ố giá trị doanh nghiệp cổ phần 

hóa  
510 

1 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 17 

2 Lao động làm việc theo HĐLĐ 493 

 a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 284 

 b) Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 
206 

 c) Làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 03 tháng 
3 

3 Tuyển dụng trước 30/8/1990 chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động 
0 

II Số lao  ộng sẽ nghỉ việc tại thời  iểm công  ố giá trị doanh nghiệp 

cổ phần h a 
68 

1 Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành 15 

2 Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động 7 

 a) Hết hạn hợp đồng lao động  

 b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động  

 c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý do khác theo quy định của PL 7 

3 Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp 
46 

 a) Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 91/20120/NĐ-CP  

 b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả TCMVL 46 

III Số lao  ộng sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần   442 

1 Số lao động mà hợp đồng lao động còn thời hạn   442 
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2 Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội   0 

 a) Ốm đau  

 b) Thai sản    

 c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   

3 Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 0 

 a) Nghĩa vụ quân sự  

 b) Nghĩa vụ công dân khác  

 c) Bị tạm giam, tạm giữ  

 d) Do hai bên thỏa thuận (không quá 03 tháng)  

 

3. Phƣơng án sản xuất kinh doanh sau cổ phần h a 

Phương án đầu tư, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa sẽ do Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổng công ty LICOGI – CTCP quyết định. Trên cơ sở 

phân tích môi trường vĩ mô, vi mô và những dự báo về thị trường, về phát triển ngành…, 

Tổng công ty LICOGI – CTCP định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh sau cổ phần hóa 

như sau: 

3.1 Chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh khi chuyển sang công ty cổ phần 

a. Định hƣớng và chiến lƣợc phát triển chung 

Định hướng chung: phát huy ngành nghề truyền thống và từng bước tăng trưởng, vững 

chắc; đẩy mạnh liên kết trong và ngoài doanh nghiệp tạo cơ hội, nguồn lực để tăng tính 

cạnh tranh, phát huy hiệu quả; từng bước đổi mới công nghệ thi công, trang thiết bị tiên 

tiến, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh ngày càng cao, tăng trưởng chất lượng tạo ra giá 

trị gia tăng cao; đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu doanh 

nghiệp, văn hoá doanh nghiệp 

Chiến lược phát triển của Tổng công ty dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt, 

quản lý bộ máy là khâu trọng yếu và phát huy văn hóa của doanh nghiệp là nhiệm vụ 

thường xuyên. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành từ cơ quan 

Tổng công ty đến các đơn vị  trực thuộc, các công ty con, cụ thể như sau: 

-  Công ty mẹ - Tổng công ty sẽ thực hiện chức năng chủ yếu là ký kết các hợp đồng lớn, 

quản lý và triển khai các dự án có quy mô lớn, cần huy động nguồn lực của nhiều đơn vị  

thành viên. Xây dựng thương hiệu LICOGI, đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp, định 

hướng hoạt động đầu tư, kiểm tra giám sát việc sử dụng và phát triển vốn của Tổng công 

ty tại các đơn vị  theo Đề  án tái cơ cấu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. 

-   Nâng cao hiệu quả  hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đẩy mạnh công 

tác quản lý, điều hành và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong cùng Tổng 

công ty. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế  quản lý, xác lập 

mối quan hệ theo chiều dọc, điều hành thống nhất từ trên xuống dưới (giữa Công ty mẹ 

với các công ty con và đơn vị  trực thuộc) và mối quan hệ theo chiều ngang (giữa các 

công ty con với nhau). 
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-   Thực hiện định hướng đầu tư phát triển đối với các công ty con của Tổng công ty trên cơ 

sở ổn định cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, sắp xếp đầu tư phát triển nguồn vốn, 

nguồn nhân lực, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, đầu tư dự án trọng điểm và phát 

triển thị trường theo hướng chuyên ngành để tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời hạn chế 

sự chồng chéo cạnh tranh lẫn nhau không cần thiết. 

* Cử người có trình độ, có kinh nghiệm, có trách nhiệm làm đại diện phần vốn góp của 

Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết, đồng thời nghiên cứu bổ sung các quy 

chế  quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, quy định cụ  thể  về 

quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, nhằm đảm bảo 

hoạt động của các công ty con đi theo đúng định hướng của Tổng công ty, nâng cao 

tránh nhiệm của người được cử làm đại diện và quản lý chặt chẽ phần vốn góp của Tổng 

công ty. 

-  Củng cố và tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa Công ty mẹ và công ty con trên các 

mặt hành chính, quan hệ kinh tế và phân chia lợi ích. 

-   Thực hiện rà soát, cơ cấu lại một số đơn vị trực thuộc để  đảm bảo tập trung sức mạnh và 

nguồn lực, phát triển theo hướng chuyên ngành. 

-   Nghiên cứu việc thực hiện chuyển đổi các Công ty hạch toán phụ  thuộc Tổng công ty để 

tăng tính chủ động, độc lập trong hoạt động kinh doanh của đơn vị. 
 

b. Chiến lƣợc về sản xuất xây lắp 

Trong thời gian tới, tiếp tục tập trung phát huy ngành nghề mũi nhọn về hạ tầng kỹ thuật 

và xử lý nền móng. Ngoài việc tiếp tục tham gia thi công hạ tầng kỹ thuật các khu công 

nghiệp, khu đô thị, xử lý nền móng các công trình ngầm, các công trình cao tầng, các nhà máy 

nhiệt điện, xi măng, ... Tổng công ty tiếp tục đi sâu nghiên cứu thi công các công trình giao 

thông ngầm trong nội thị, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Đường hầm giao 

thông, tuyến xe điện ngầm, tuyến đường sắt trên cao; Tiếp tục phát huy năng lực và kinh 

nghiệm để tham gia thi công các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, các tuyến 

đường giao thông lớn,... 

Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược trong 

thi công xây lắp của Tổng công ty bao gồm: 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án xử lý nền móng; các dự án thủy điện, nhiệt 

điện mà Tổng công ty đã được chỉ định làm tổng thầu xây lắp và được chỉ định tham gia trong 

tổ hợp các nhà thầu xây lắp; tập trung cao độ về chỉ đạo và thực hiện đảm bảo các mục tiêu 

tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm mà Tổng công ty đang triển khai thi công. 

+ Đối với các dự án do Tổng công ty làm Chủ đầu tư như khu đô thị Thịnh Liệt, các khu 

đô thị tại Quảng Ninh, Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 2 (bắt đầu triển khai đầu tư) Tổng công 

ty từng bước, vững chắc trong các giải pháp huy động vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư. 
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+ Mở rộng và chuyên sâu đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống hiện có 

như sản xuất tấm lợp; sản xuất kết cấu thép; sản xuất nhôm và các sản phẩm từ nhôm thanh; 

sản xuất gạch; ... để có thể đảm nhận thầu thi công trọn gói các công trình. 

+ Nâng cao và mở rộng thị trường xây dựng dân dụng: Các toà nhà cao tầng; Khu đô thị; 

Nhà ga sân bay; Giao thông, hạ tầng khu đô thị, ...; Khai thác các dự án mới từ các đối tác 

truyền thống như: EVN, PVN, TKV (Chủ yếu bằng hình thức giao thầu những dự án lớn). 

+ Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Thị trường được xác định là các dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài, các công trình trọng điểm của Nhà nước, các công trình thuộc các ngành: 

Giao thông, Thủy lợi, Dầu khí, Điện lực, ... Quan tâm hơn nữa đến các công trình của các địa 

phương đặc biệt là miền Trung và các tỉnh phía Nam. 

+ Nghiên cứu và tăng cường các hoạt động liên doanh liên kết với các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Tổng công ty trong ngành xây 

dựng. Khai thác dự án, gói thầu xây lắp từ các đối tác truyền thống là thầu chính hoặc Tổng 

thầu nước ngoài như: Tập đoàn HYUNDAI, OBAYASHI, HAZAMA, SHIMIZU, 

SUMITOMO, ... 

c. Chiến lƣợc về sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng 

Năm 2012, Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào phát điện thành công 02 tổ máy công 

suất 90MW tại Nhà máy thủy điện Bắc Hà, đã góp phần nâng cao vị thế của Tổng công ty, 

hàng năm sản xuất được 378 triệu kwh điện và bổ sung vào giá trị sản xuất công nghiệp và vật 

liệu xây dựng của Tổng công ty hơn 300 tỷ đồng. 

Đối với các ngành nghề truyền thống trong sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng 

của Tổng công ty: Tiếp tục củng cố và phát triển các ngành nghề sản xuất: Sản xuất vật liệu 

xây dựng (tấm lợp các loại, nhôm thanh định hình, ...), sản xuất các sản phẩm cơ khí (Bi đạn 

cho ngành xi măng, đúc thép, dàn khung không gian, gia công lắp dựng kết cấu phi tiêu chuẩn, 

...) theo hướng nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục 

cho Tổng công ty nói riêng và các ngành khác nói chung và hướng tới xuất khẩu. 

Hướng sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng trong thời gian tới là phát huy ngành 

nghề truyền thống về đúc thép. Mục tiêu đến năm 2015 sản xuất và tiêu thụ đạt > 8.000 tấn, 

định hướng đến 2020 sản xuất và tiêu thụ đạt > 10.000 tấn; Sản xuất tấm lợp AC đến năm 2015 

đạt 20.000.000 m2, định hướng đến 2020 nghiên cứu, phát triển sản phẩm tấm lợp không sử 

dụng amiăng thay thế; Nhôm thanh định hình sản xuất và tiêu thụ đạt và vượt công suất thiết kế 

5.000 tấn/năm, định hướng tiến tới đảm nhận trọn gói các dự án sử dụng vật liệu nhôm; Duy trì, 

ổn định và phát triển sản xuất các loại hình sản xuất khác: Gia công và lắp đặt dàn khung không 

gian, cốp pha định hình, sản xuất và tiêu thụ gạch tuynel, mục tiêu đến năm 2015 khối lượng sản 

xuất và tiêu thụ tăng từ 1,8-2,5 lần. 

Thực hiện chiến lược đa dạng hoá sản phẩm và chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng hội nhập, từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo, nghiên cứu đầu tư sản 

xuất một số sản phẩm mới thuộc lĩnh vực công nghiệp và vật liệu xây dựng như: Sản xuất 

Tấm phẳng, gạch không nung, bê tông đúc sẵn chất lượng cao,... 
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d. Chiến lƣợc về  ầu tƣ và xây dựng 

Định hướng về đầu tư và phát triển của Tổng công ty trong 03 năm tới và những năm 

tiếp theo tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực sau: 

- Đầu tư thủy điện: Tiếp tục triển khai đầu tư dự án thủy điện Cẩm Thủy 2 (Thanh Hoá) 

công suất 36 MW; Tiếp tục triển khai dự án thủy điện Bảo Nhai (Lào Cai) công suất 14 MW.  

- Đầu tư đô thị và khu công nghiệp: Quyết toán hoàn thành bàn giao các dự án: Lán Bè - 

Cột 8, Lán Bè - Cột 8 mở rộng, Đồi T5 (Quảng Ninh); Tiếp tục đầu tư và hoàn thành các dự 

án khu đô thị: Thịnh Liệt (Hà Nội) 35,16 ha, Nam ga Hạ Long (Quảng Ninh) 23,8 ha, Yên 

Thanh (Uông Bí) 27,56 ha, Minh Phương (Việt Trì) 58,7 ha, Cà Mau. Tiếp tục tiếp cận, 

nghiên cứu và xin làm chủ đầu tư các khu đô thị mới tại các tỉnh: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, 

Hưng Yên, Hạ Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. 

- Tiếp tục nghiên cứu Dự án trụ sở Tổng công ty tại lô E7 Đường Phạm Hùng, nghiên 

cứu phương án liên doanh liên kết nhằm thu hút vốn đầu tư, đảm bảo dự án đầu tư đạt hiệu 

quả cao. 

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng như sản xuất 

Tấm phẳng, gạch không nung, bê tông đúc sẵn. 

- Ngoài đầu tư xây dựng và công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, 

công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực thi công các công trình ngầm; Đầu tư phát triển nguồn 

nhân lực để đảm bảo thực hiện tốt các khối lượng công việc thi công xây lắp hiện đang và sẽ 

triển khai thực hiện 

e. Chiến lƣợc về công tác tổ chức quản lý và  iều hành sản xuất 

+ Nâng cao hiệu quả công tác tài chính, hiệu quả sử dụng vốn bằng cách đẩy mạnh công 

tác thu hồi vốn tại các dự án, phát huy tốt các nguồn vốn vay, vốn huy động từ các tổ chức tín 

dụng và cá nhân phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư với mức tăng trưởng cao. 

+ Không ký hợp đồng những công trình, dự án có giá thấp, khả năng thanh toán kém. 

Tăng cường quản lý chặt chẽ hơn ở tất cả các khâu từ đấu thầu, hợp đồng, giá cả, quản lý thi 

công, nghiệm thu thanh quyết toán. 

+ Tăng cường công tác quản lý giá thành, quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật. Hoàn 

thiện công tác khoán cho từng công ty, công trường, đội sản xuất với phương châm phát huy 

tối đa nội lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài chính hiện có để vừa 

đảm bảo tính tập trung thống nhất nhưng linh hoạt để phát huy tốt tính chủ động sáng tạo của 

cơ sở. 

+ Tăng cường công tác quản lý tại các công trình mà Tổng công ty là Tổng thầu, hoặc 

thầu chính bằng cách kiểm soát chặt chẽ các định mức khoán chi phí hoạt động cho các Ban 

điều hành, Ban quản lý dự án trong Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, tiết kiệm, giảm chi phí quản lý. 
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+ Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ quản lý kinh doanh, đặc biệt là các 

cán bộ quản lý các dự án lớn, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân kỹ thuật. Để làm được 

điều này cần có sự đổi mới về phương thức tuyển chọn, đào tạo, đề bạt và bố trí cán bộ. Có sự 

phân công, phân cấp rõ ràng, như vậy mới phát huy được các mặt tích cực của từng cán bộ 

công nhân viên, xây dựng tập thể đoàn kết, hết lòng vì công việc, tin tưởng lẫn nhau, sáng tạo 

trong công việc, gắn bó với sự nghiệp phát triển của Tổng công ty.  

+ Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng cần phải đặc biệt chú trọng và nâng cao; 

Coi trọng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm giảm chi phí, hạ giá thành, quản lý tốt về mặt 

chất lượng sản phẩm để giữ vững uy tín của Tổng công ty trên thị trường xây dựng. 
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3.2    Kế hoạch sản xuất kinh doanh và  ầu tƣ năm 2014 - 2017 

a.  ế hoạch đầu tư giai đoạn s p tới  

- Kế hoạch đầu tư dự án 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Stt Chỉ ti u Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1 Văn phòng Tổng công ty 83.893 330.000 510.000 705.000 

2 Chi nhánh Licogi 1  3.000 4.000 5.000 

3 Công ty Licogi 2 37.000 80.000 70.000 75.000 

 

- Kế hoạch đầu tư thiết bị 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Stt Chỉ ti u Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1 Văn phòng Tổng công ty 80.000 60.000 60.000 60.000 

2 Công ty Licogi 2 1.000  5.000  

 

- Chi tiết kế hoạch đầu tư một s  dự án lớn 

Đơn vị tính: triệu đồng 

2014 2015 2016 2017

I Văn ph ng Tổng Công ty 83.749    325.000  500.000  695.000  1.603.749   

1

Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 83.749    300.000  420.000  445.000  1.248.749  

2

Dự án xây dựng trụ sở Tổng Công ty tại nhà 

G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 10.000    20.000    140.000  170.000     

3

Dự án Xây dựng trụ sở làm việc, văn phòng 

dịch vụ và trung tâm thương mại của TCT tại 

khu đất 07-E7 thuộc khu đô thị Cầu Giấy, Hà 

Nội 5.000      10.000    10.000    25.000       

4

Dự án Thuỷ điện Cẩm Thuỷ 2, dự án thuỷ điện 

Bảo Nhai 10.000    50.000    100.000  160.000     

II Công ty Licogi số 2 37.000    80.000    70.000    75.000    262.000      

1

Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng 

KĐT mới Nam Ga Hạ Long, Quảng Ninh 30.000    50.000    80.000       

2

Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng 

Khu dân cư đô thị Yên Thanh, Uông Bí, 

Quảng Ninh -         20.000    30.000    40.000    90.000       

3 Dự án chung cư đồi T5, Quảng Ninh 7.000      10.000    40.000    35.000    92.000       

Tổng cộng (I + II) 120.749  405.000  570.000  770.000  1.865.749   

Stt Danh mục Dự án Kế hoạch  ầu tƣ  Tổng  ầu 

tƣ 4 năm
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b. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 - 2017 

- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản (Công ty mẹ) 

Stt Chỉ ti u Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

1 Giá trị sản xuất Tr đ 1.023.000 1.289.055 1.624.303 2.046.741

2 Vốn điều lệ Tr đ 588.157 900.000 900.000 900.000

3 Tổng số lao động Người 510 536 562 590

4 Tổng quỹ lương Tr đ 32.864 38.556 43.183 47.467

5 Thu nhập bình quân lao động 
Tr đ/ 

ng/tháng
5,37 6 6,4 6,7

6 Tổng doanh thu Tr đ 833.285 1.050.000 1.323.077 1.667.173

7 Tổng chi phí Tr đ 815.146 995.644 1.254.584 1.580.867

8 Lợi nhuận trước thuế Tr đ 18.139 54.356 68.493 86.306

9 Thuế TNDN Tr đ 2.594 7.773 8.904 11.220

10 Lợi nhuận sau thuế Tr đ 15.545 46.583 59.589 75.087

11 Tỷ lệ cổ tức 0% 3% 4% 5%

12 Lợi nhuận chia cổ tức Tr đ 27.000 36.000 45.000

13 Trích các quỹ Tr đ 16.304 20.856 26.280

14 Lợi nhuận để lại chưa chia Tr đ 3.279 2.733 3.806  

 

3.2 Một số  iện pháp  ể triển khai kế hoạch 

a. Công tác quản lý, điều hành các dự án  

Tại các dự án lớn, trọng điểm do Tổng công ty là nhà thầu chính, để đảm bảo yêu cầu 

tiến độ, chất lượng công trình, uy tín với khách hàng, Tổng công ty duy trì, củng cố các Ban 

điều hành đủ mạnh cùng với các thầu phụ, các đơn vị tham gia thi công thực hiện đảm bảo yêu 

cầu của Chủ đầu tư, Ban điều hành có trách nhiệm: 

-   Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây 

dựng, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình 

về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuân thủ quy định về  lập phòng thí nghiệm 

hiện trường, thực hiện đầy đủ các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị  

công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình bảo đảm tiêu 

chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế. Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu nội bộ về  

chất lượng xây dựng, tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

 -  Huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công theo cam kết tại hồ sơ dự thầu và hợp đồng 

xây dựng với chủ đầu tư, bảo đảm thi công đạt yêu cầu về chất lượng và theo tiến độ 

được duyệt. 

-   Lập biện pháp thi công, tiến độ  thi công bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao 

động, phòng chống cháy nổ và phù hợp tiến độ theo hợp đồng. Thi công các hạng mục 

công trình đúng trình tự  theo chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế. 

-  Thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng theo quy định. Ban hành quy 

chế Quản lý hợp đồng, xây dựng biện pháp quản lý đối với các công trình do đơn vị  trực 

tiếp ký hợp đồng và thực hiện. Xây dựng Quy chế hoạt động các Ban điều hành nhằm 

củng cố nâng cao hiệu lực, giao Giám đốc các Ban điều hành chủ động thực hiện các 
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công việc tại hiện trường, yêu cầu giám đốc các đơn vị quan tâm công tác điều hành tại 

các dự  án mà Tổng công ty ủy quyền cho đơn vị thành viên thực hiện.  

b. Công tác đầu tư phát triển  

-  Tổng công ty tái cấu trúc danh mục đầu tư phù hợp với quy mô, năng lực tài chính, cân 

nhắc kỹ để lựa chọn những dự án đầu tư hiệu quả. Huy động tối đa nguồn lực hoàn thiện 

các dự  án dở dang nhằm sớm thu hồi vốn đã  đầu tư và lợi nhuận. 

-   Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu, đề xuất phối hợp với các cơ quan chức 

năng liên quan, tháo gỡ  các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, 

bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đô thị  và nhà ở có tính khả thi và hiệu quả 

kinh tế. 

-  Tổ chức dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt để  tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm và 

sự hài lòng, hấp dẫn đối với khách hàng. 

-  Từng bước nâng cao chất lượng thiết kế nhà ở, tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu căn 

hộ, chất lượng thi công xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với môi trường 

và điều kiện khí hậu khu vực. 

-  Áp dụng các tiến bộ  khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, vận dụng các 

giải pháp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đảm bảo yêu cầu phát triển bền 

vững của các dự án nhà ở. 

c. Công tác tiếp thị 

-  Tổng công ty luôn xác định trong điều kiện kinh tế  thị  trường hoạt động marketing giữ 

vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Với bề  dày 

hoạt động của mình, Tổng công ty không ngừng củng cố và phát triển thương hiệu để  

giữ vững vị trí của mình trên thị trường thông qua nhiều hình thức: xây dựng website, 

quảng bá qua đài báo, truyền hình … Đặc biệt, Tổng công ty luôn lấy mục tiêu đảm bảo 

tiến độ, chất lượng, kỹ  thuật, mỹ thuật công trình và giữ  đúng các cam kết với chủ đầu 

tư, đây là cách quảng bá tốt nhất để Tổng công ty ngày càng nhận được sự  tín nhiệm từ  

chủ đầu tư và các nhà thầu chính . 

-  Nhìn chung, Tổng công ty đã định vị trong nhận thức của khách hàng đây là doanh 

nghiệp có uy tín cao, quan hệ gần gũi và thân thiện, coi trọng chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các cam kết, tôn trọng pháp luật và các qui định của Nhà 

nước. 

-   Xây lắp được xem là lĩnh vực chủ  đạo của Tổng công ty, giá trị xây lắp chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng giá trị doanh thu toàn Tổng công ty vì vậy công tác thị trường định hướng tập 

trung tiếp thị vào các thị trường tiềm năng, các ngành kinh tế mũi nhọn của Quốc gia;  

-  Rút kinh nghiệm từ những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đã ký hợp 

đồng trước đây trong tất cả các khâu (đấu thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng với Chủ  đầu 

tư cho đến khâu quản lý, điều hành, giám sát chi phí thực hiện dự  án và giao thầu cho 

các đơn vị thành viên), đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được của từng công trình, dự án.  

-  Công ty mẹ  và các công ty thành viên thường xuyên phối hợp trong công tác đấu thầu; 

tập trung nắm bám, xử lý thông tin đối với các dự  án đã chào giá, đấu thầu để  ký hợp 

đồng thực hiện. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành các Ban điều hành dự án xây lắp 

để công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo thi công kịp thời đảm bảo hiệu quả. 

d. Công tác tài chính 

-   Chủ  động tài chính đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. 
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-   Xây dựng kế  hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế  hoạch sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty. 

-   Thực hiện công tác tài chính công khai, minh bạch, rõ ràng, gắn kết nội bộ và đoàn kết 

thống nhất cùng chung trách nhiệm và quyền lợi trong toàn Tổng công ty. 

-  Xây dựng cụ thể  nhu cầu vốn phù hợp với quy mô  sản xuất kinh doanh  theo hướng tăng 

dần tỷ lệ vốn chủ sở hữu, giữ mức cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay, vốn dài hạn 

và vốn ngắn hạn tương ứng với tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn, đảm bảo nguồn vốn 

dài hạn đủ để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản dài hạn và một phần cho nhu cầu vốn lưu 

động sử dụng thường xuyên, giảm bớt rủi ro về tài chính. 

-   Rà soát các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính; 

xem xét việc bán bớt phần vốn hoặc thoái vốn nhà nước tại các công ty con mà Tổng 

công ty xét thấy không cần thiết phải nắm giữ cổ phần chi phối hoặc những khoản đầu tư 

vào công ty liên kết hiệu quả không cao; bán bớt những khoản đầu tư mang tính chất dài 

hạn có tính thanh khoản thấp nhằm tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính của Tổng công ty. 

-   Sử dụng linh hoạt các loại nguồn vốn, nếu đầu tư vào tài sản cần phải xem xét kỹ nhu 

cầu sử dụng tài sản, mức độ đầu tư tài sản cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh 

(không đầu tư dàn trải, đầu tư quá nhiều hoặc đầu tư không đủ) để đảm bảo sự  phù hợp 

giữa nguồn vốn và tài sản, đầu tư tài sản phải mang lại hiệu quả.  

-   Cân đối nguồn vốn cho các dự  án đầu tư, ưu tiên đầu tư vào những dự  án có hiệu quả 

cao, sớm tạo ra nguồn thu và thời gian thu hồi vốn nhanh. 

-   Áp dụng các hình thức huy động vốn linh hoạt thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu, trái 

phiếu chuyển đổi để tạo nguồn vốn ổn định cho sản xuất kinh doanh và giảm dần tỷ lệ vốn vay. 

-   Theo dõi chặt chẽ  các khoản phải thu, có biện pháp cụ thể công tác thanh quyết toán và 

thu hồi công nợ để giảm nợ tồn đọng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn lưu động. 

-   Bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý cho phù hợp với công ty cổ phần như quy chế  

quản lý tài chính, quản lý các hợp đồng kinh tế… đảm bảo tính chủ động, nâng cao trách 

nhiệm cho từng Cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty với nhiệm vụ, trách nhiệm 

được giao, gắn kết quyền lợi và trách nhiệm cho từng Cán bộ công nhân viên. 

-   Đẩy mạnh hợp tác liên danh, liên kết với các đối tác có tiềm lực về tài chính, thực hiện 

đa dạng hóa hình thức đầu tư và hình thức sở hữu trong đầu tư xây dựng để thu xếp vốn 

đầu tư cho các dự án. 

e. Công tác hợp đồng kinh tế và kinh tế xây dựng 

- Quản lý chặt chẽ các hợp đồng kinh tế, phương án kinh tế. 

- Công tác định mứ, giá cả. 

- Công tác giao khoán công tác thu hồi vốn 

f. Công tác tổ chức 

a) Thực hiện quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của Tổng Công ty tập trung về bộ máy 

điều hành. Củng cố công tác quản trị Công ty mẹ trên các lĩnh vực: 

Quản lý các dự án xây lắp 

Các dự  án xây lắp trúng thầu ký hợp đồng sẽ  tổ  chức, quản lý theo các mô hình cụ thể 

sau: 

- Những dự án thành lập Ban điều hành dự án: 
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+ Những dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp và giá trị >150 tỷ đồng. 

+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, công việc phức tạp.  

- Những dự án không thành lập Ban điều hành dự án: Những dự án có quy mô nhỏ, có 

giá trị < 150 tỷ đồng. Tổng công ty sẽ cử một đại diện quản lý, theo dõi. 

g. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Về  ào tạo 

-   Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp: Cập nhật thêm kiến thức về quản trị  

doanh nghiệp, phương pháp lãnh  đạo quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh bằng hình 

thức đào tạo ngắn hạn, tại chỗ. 

-   Chú trọng đào tạo để có đội ngũ chuyên gia phù hợp với ngành nghề, quy mô SXKD của 

Tổng công ty. Lựa chọn trong đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kinh tế, kỹ thuật gửi đi đào tạo 

chuyên sâu tại các trường, các khoá đào tạo trong nước và nước ngoài. 

-  Đối với lực lượng lao động còn lại: Tập trung đào tạo và đào tạo lại trình  độ chuyên môn 

kỹ thuật nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế công việc. Đặc biệt là tập trung đào tạo đội 

ngũ kỹ sư, công nhân để tiếp thu công nghệ, thiết bị mới… với thời gian đào tạo ngắn. 

Xây dựng ch nh sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

Để  đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời gian tới, Tổng công ty cần xây dựng một 

số chính sách để thu hút nhân lực có chất lượng cao như sau:  

-  Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, 

điều hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn. Bố trí lại công việc cho phù 

hợp với khả năng của từng người, giao những công việc chuyên môn kỹ  thuật quan 

trọng hơn hoặc đề  bạt bổ nhiệm vào các chức danh quản trị doanh nghiệp ở cấp cao hơn. 

-   Tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng và tự khẳng định mình. 

-  Tổng công ty luôn đặc biệt quan tâm đến nguồn nhân lực hiện có và kịp thời khen thưởng 

xứng đáng các đề xuất có tính sáng tạo, đồng thời luôn chăm lo đến đời sống tinh thần 

cho bản thân và gia đình người lao động.  

-  Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả  

và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy khả năng trong 

công việc. 

 

h. Công tác khoa học và công nghệ 

-  Tăng cường công tác giám sát thiết kế, nghiên cứu và đưa ra biện pháp thi công hợp lý 

nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. 

-  Để nâng cao năng lực thi công xây lắp và sức cạnh tranh trên thị trường, Tổng công ty đã 

tăng cường áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến, hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực 

thi công các công trình công nghiệp  

-  Nhận thức vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong công tác điều hành, giao dịch 

với khách hàng và đối tác, Tổng công ty tiến hành hiện đại hoá công tác quản lý điều 

hành, sản xuất kinh doanh bằng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại như: Hệ thống 

họp, điều hành trực tuyến, hệ thống kiểm soát tài liệu hồ sơ điện tử ...Ứng dụng các tiến 

bộ của công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý như: nhân sự, tiền 

lương, quản lý dự án, quản lý vật tư thiết bị, kế toán. … 

i. Các chế độ chính sách và an sinh x  hội 
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-  Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng quan hệ lao động 

hài hoà, ổn định, tiến bộ, đảm bảo tốt chính sách tiền lương, khen thưởng đối với người 

lao động. 

-  Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động, Ban An toàn lao động Tổng công ty thường 

xuyên mở các lớp tập huấn về công tác an toàn lao động, kiểm tra an toàn lao động, vệ 

sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sống và làm việc của toàn thể Cán bộ công nhân 

viên, đặc biệt đối với những Cán bộ công nhân viên làm việc ở các công trường. 

 

3.3 Phƣơng án sử dụng  ất sau khi cổ phần h a 

Stt Địa  iểm Diện t ch 

(m2) 

Hồ sơ Ghi chú 

I Đất trụ sở, văn 

phòng 

2.112,7 

 

  

1 Trụ sở Tổng công 

ty - Nhà G1, 

đường Nguyễn 

Trãi, 

phườngThanh 

xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội        

1.928 + Quyết định số 4738/QĐ-UB ngày 

13/8/2003 của UBND thành phố Hà 

Nội v/v cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất.     

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 104015 ngày 13/8/2003 cho Tổng 

công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.         

+ Hợp đồng thuê đất số 146-

2003/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 

11/11/2003 ký với Sở địa chính - nhà 

đất. 

+ Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 

19/7/2011 v/v Phê duyệt phương án xử 

lý, sắp xếp lại nhà đất của TCT 

LICOGI         

Thuê đất, 

trả tiền 

thuê đất 

hàng năm 

1.2 Thửa đất số 132 

Tờ bản đồ địa 

chính số 5 sau nhà 

G1, Thanh Xuân 

184,7 '- Biên bản xác nhận mốc giới thửa đất 

số 132 tờ bản đồ địa chính số 5; 

- Biên bản thanh tra việc chấp hành 

Luật đất đai ngày 22/6/2012 của Đoàn 

thanh tra Sở TN MT Hà Nội theo QĐ 

số 158/QĐ-STNMT ngày 16/3/2012; 

- Văn bản số 530/KL-STNMT-TTr 

ngày 2/5/2013 của Sở TN MT Thành 

phố về việc kết luận kết quả thanh tra 

việc Chấp hành Luật đất đai đối với 

TCT Licogi - Công ty TNHH MTV. 

Thuê đất, 

trả tiền 

thuê đất 

hàng năm 

II Đất dự án 1.508.359,3   

1 Tổng công ty 358.118   

1.1 Khu đô thị mới 351.618 + QĐ số 3649/QĐ-UBND ngày Giao đất 
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Thịnh Liệt - Quận 

Hoàng Mai - TP. 

Hà Nội      

17/9/2007 của UBND TP. Hà Nội v/v 

cho phép TCT Xây dựng và phát triển 

hạ tầng (Bộ xây dưng) sử dụng chính 

thức 351.618m2 đất tại các phường 

Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Thịnh 

Liệt thuộc quận Hoàng Mai để thực 

hiện dự án ĐTXD KĐTM Thịnh Liệt 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 

1.2 E7 - Phạm Hùng 

thuộc KĐTM Cầu 

Giấy     

6.500 + QĐ số 1987/QĐ-UBND ngày 

11/11/2008 của UBND TP. Hà Nội v/v 

chấp thuận nghiên cứu lập dự án xây 

dựng trụ sở văn phòng tại KĐTM Cầu 

Giấy 

Thuê đất, 

trả tiền 

thuê đất 

hàng năm 

2 Licogi số 2 1.150.241,3   

2.1 Khu đô thị mới 

Cột 5 - Cột 8, TP 

Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh      

332.827,5 + QĐ số 356/QĐ-TTg ngày 01/04/2003 

của Thủ tướng Chính phủ v/v giao đất 

cho Chủ đầu tư thực hiện DA KĐTM 

Cột 5-  Cột 8 TP. Hạ Long               

+ Giấy CNQSDĐ số D 405623; D 

884974; AD 582425; AB 775117; AB 

775118; AH 893235; D 884973 do 

UBND tỉnh Quảng Ninh 

Giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 

2.2 Khu đô thị mới 

Cột 5 - Cột 8 mở 

rộng, TP. Hạ 

Long, Tỉnh Quảng 

Ninh          

198.602,5 + QĐ giao đất số 3281/QĐ-UB ngày 

20/9/2004 và QĐ số 1439/QĐ-UB ngày 

19/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh.                                                                                                                          

+ Giấy CNQSDĐ số AD 0999902; AL 

400538 do UBND tỉnh Quảng Ninh 

cấp. 

Giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 

2.3 Khu dân cư đồi T5 

- TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh       

82.054,4 + QĐ số 533/QĐ-UBND ngày 

24/02/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh v/v giao đất cho Công ty đầu tư và 

xây dựng LICOGI số 2 theo phương 

thức giao đất có thu tiền để thực hiện 

dự án.                        

+ Giấy CNQSDĐ số BI 462381, BI 

462382, BI 462383, BI 46238 

Giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 
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2.4 Khu đô thị mới 

Nam Ga Hạ Long, 

TP. Hạ Long      

238.018 + QĐ số 972/QĐ-UB ngày 5/4/2005 

của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê 

duyệt điều chỉnh. bổ sung dự án đầu tư 

xây dựng - kinh doanh hạ tầng KĐTM 

Nam Ga Hạ Long, TP Hạ Long 

củaTCT xây dựng và phát triển hạ tầng. 

+ QĐ số 2387/QĐ-UBND ngày 

11/9/2013 v/v Phê duyệt điều chỉnh lần 

2 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu đô thị mới Nam Ga Hạ 

Long, TP. Hạ Long 

                                                    

Giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 

2.5 Khu dân cư tự xây 

LK1, LK2, DV tại 

phường Hồng Hà, 

TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh.           

5.880,5 + QĐ số 302/QĐ-UBND ngày 

26/1/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

v/v giao đất cho Công ty đầu tư và xây 

dựng số 2 theo phương thức giao đất có 

thu tiền sử dụng đất để thực hiện DA 

khu dân cư tự xây LK1, LK2 sau đường 

bao biển Lán Bè - Cột 8 phường Hồng 

Hà, TP.Hạ Long.                                                                        

+ Giấy CNQSDĐ số BA 294594 do 

UBND tỉnh Quảng Ninh cấp 

Giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 

2.6 Khu dân cư đô thị 

Yên Thanh - 

LICOGI tại Yên 

Thanh - Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh     

275.672 + QĐ số 2269/QĐ-UBND ngày 

24/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng - 

kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị 

Yên Thanh - LICOGI                                                           

+ QĐ số 4246/QĐ-UBND ngày 

25/12/2009 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh v/v thu hồi của 1 số hộ dân, 

UBND phường Yên Thanh đang quản 

lý, sử dụng giao cho UBND TX Uông 

Bí để đền bù GPMB thực hiện DA đầu 

tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu 

dân cư đô thị Yên Thanh – LICOGI 

Giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 

2.7 Khu dân cư đô thị 

phía Tây quốc lộ 

10 huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái 

Bình        

17.186,4 

(dự kiến) 

+ QĐ số 2791/QĐ-UBND ngày 

14/11/2007 v/v phê duyệt DA đầu tư 

xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư đô thị phía Tây quốc lộ 10 - 

huyện Đông Hưng                                                                   

+ Hợp đồng ứng vốn số 68/08/HĐKT-

QLDA ngày 5/9/2008 v/v Công ty đầu 

tư và xây dựng LICOGI số 2 ứng vốn 

để GPMB và được UBND huyện Đông 

Giao đất 

có thu 

tiền sử 

dụng đất 
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Hưng thanh toán bằng quỹ đất ở trong 

dự án khu dân cư đô thị phía Tây quốc 

lộ 10 huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình. 

Tổng cộng 1.577.087,3   

 

4. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần 

Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) xây dựng dự thảo 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty LICOGI – CTCP theo các quy định của Luật 

Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành (Bản dự thảo Điều lệ được đính kèm theo 

Phương án cổ phần hoá). 

5. Nhận diện và phân loại rủi ro 

Mọi rủi ro trên thị trường đều xuất phát từ những thay đổi về giá cả thị trường như lãi 

suất, tỷ giá cũng như giá của các loại hàng hoá khác. Ngoài ra còn có một số rủi ro khác ảnh 

hưởng đến tài chính doanh nghiệp như rủi ro về tín dụng, rủi ro trong hoạt động sản xuất, rủi 

ro trong thanh khoản và rủi ro mang tính hệ thống tác động chung lên toàn thị trường. Những 

rủi ro trên đều có tính liên kết và tác động qua lại lẫn nhau nên khi thị trường đi xuống, sự 

cộng hưởng của chúng sẽ gây nên tổn thất khôn lường đối với doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải 

nhận diện các rủi ro để có các biện pháp phòng chống thích hợp, cụ thể: 

5.1    Rủi ro về cân đối d ng tiền: 

Việc cân đối được luồng tiền thu - chi của đơn vị là vô cùng quan trọng.  

Tình trạng mất cân đối về dòng tiền có thể xảy ra, khi tại doanh nghiệp tiền thu nhỏ hơn 

lượng tiền chi.  

Việc này làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp do không thanh toán được vật 

tư, nhân công, không trả được các khoản nợ đến hạn một cách kịp thời dẫn đến việc khiếu 

kiện… 

Sự mất cân đối dòng tiền được chia thành: mất cân đối tạm thời và mất cân đối dài hạn.  

Có thể nói, ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng xảy ra mất cân đối tạm thời do việc thu hồi 

các khoản nợ phải thu không đúng kế hoạch; việc góp vốn không được thực hiện đúng cam 

kết... mất cân đối tạm thời về dòng tiền có thể khắc phục được bằng nhiều biện pháp và hậu 

quả thường không lớn. 

 Mất cân đối dài hạn xảy ra do những nguyên nhân quan trọng như: phần chi phí cố định 

trong tổng chi phí của doanh nghiệp quá lớn do không có công ăn việc làm, kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh lỗ; vốn lưu động tự có quá ít; nợ khó đòi tăng lên; doanh thu chưa bù đắp 

đủ các khoản chi phí thường xuyên, v.v… mất cân đối dài hạn về dòng tiền có thể làm cho 

doanh nghiệp bị phá sản. 
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5.2    Rủi do về chi phí vốn 

Với thực trạng các doanh nghiệp hiện nay vốn chủ sở hữu quá thấp/Tổng nguồn vốn 

(thường chỉ đạt 10-12%) trong khi yêu cầu để chủ động cho sản xuất vốn chủ sở hữu phải đạt 

30%/Tổng nguồn vốn. 

Để phục vụ kinh doanh, đầu tư, hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng vốn 

vay. Do đó, lãi suất tiền vay - chi phí sử dụng vốn - trở thành bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp.  

Khi lập kế hoạch kinh doanh và dự án đầu tư, lãi suất tiền vay đã được dự tính. Song, có 

rất nhiều nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp tác động đến lãi suất tiền vay. Từ 

năm 2011 cho tới nay- lạm phát xảy ra, lãi suất tiền vay tăng đột biến. Do đó, những tính toán, 

dự kiến trong kế hoạch kinh doanh, đầu tư bị đảo lộn. 

Tác động tiêu cực của rủi ro này trở nên trầm trọng và có thể dẫn đến tình trạng phá sản 

doanh nghiệp nếu nó tồn tại trong một thời kỳ dài. 

5.3    Rủi ro về sức mua của thị trường  

Các doanh nghiệp trong ngành xây dựng thường đầu tư bất động sản. Do đó ảnh hưởng 

từ sức mua của thị trường là nhân tố quyết định kết quả của doanh nghiệp.  

Trong những năm qua do chịu ảnh hưởng dừng dãn tiến độ dự án, bất động sản đóng 

băng, sức mua giảm đi đáng kể. Khi đó, rủi ro về sức mua của thị trường đã xảy ra.  

Nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản do lãi suất tăng cao, giá bán không bù đắp 

được chi phí sản xuất, kinh doanh. 

5.4    Rủi ro về tỷ giá hối đoái  

Với những khoản vay bằng ngoại tệ, khi tỷ giá hối đoái tăng, số lỗ về tỷ giá có thể làm 

giảm đáng kể, thậm chí là triệt tiêu toàn bộ lợi nhuận thu được trong kinh doanh. Do đó phải 

đánh giá và lượng hóa các chi phí có thể phải bỏ ra kể cả chênh lệch tỉ giá để so sánh với lợi 

ích thu về đảm bảo không bị động khi tỉ giá thay đổi. 

5.5    Rủi ro về khả năng tái đầu tư 

Muốn phát triển bền vững, quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phải diễn ra 

liên tục, vòng sau phải cao hơn vòng trước. Đó chính là quá trình tái đầu tư. Nguồn vốn để tái 

đầu tư là quỹ khấu hao, lợi nhuận thu được từ quá trình sản xuất kinh doanh - xảy ra lạm phát 

trong các năm qua làm doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động liên tục, quy mô kinh doanh bị 

thu hẹp, các dự án đầu tư phải dừng lại thậm do tổng mức đầu tư tăng đột biến, lãi suất tiền 

vay tăng cao, việc vay vốn bị chặn lại... 

5.6    Rủi ro về đợt chào bán cổ phiếu 

Với tình hình tiếp tục khó khăn hiện tại của thị trường bất động sản và thị trường chứng 

khoán Việt Nam, đặc biệt là giá cổ phiếu liên quan đến doanh nghiệp hoạt động xây dựng và 

bất động sản. Do vậy rủi ro của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Tổng công 

ty khá lớn - trong đợt chào bán có khả năng không bán hết cổ phần. 
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5.7    Các rủi ro khác 

Các rủi ro khác như rủi ro về thanh toán công nợ (thu hồi vốn), rủi ro trong cạnh tranh, 

các quy định của Nhà nước về chính sách quản lý xây dựng, bất động sản, kế hoạch phát triển 

các ngành trong nền kinh tế... đều có ảnh hưởng đến ngành xây dựng nói chung và doanh 

nghiệp nói riêng. 

Các rủi ro về thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, biến động chính trị, xã hội, . . . là những rủi 

ro bất khả kháng. 
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PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN  

CỔ PHẦN HÓA ĐƢỢC DUYỆT 

1. Tổ chức thực hiện phƣơng án  ƣợc duyệt 

Sau khi Phương án cổ phần hoá của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng được 

Thủ tường Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty sẽ tổ chức thực hiện phương án theo kế 

hoạch và tiến độ sau: 

1. Bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược; 

2. Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài qua Sở Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội (HNX) khoảng 2 tháng kể từ ngày phương án được duyệt; 

3. Căn cứ giá đấu giá thành công thấp nhất, Tổng công ty sẽ tính giá bán ưu đãi cổ 

phần cho người lao động, Tổ chức Công đoàn Tổng công ty và tiến hành thu tiền mua cổ phần 

của 2 đối tượng này trong vòng 15 ngày kể từ ngày thực hiện phiên đấu giá; 

4. Báo cáo kết quả bán cổ phần ra bên ngoài với Bộ Xây dựng và xử lý cổ phần không 

bán hết; 

5. Thực hiện các thủ tục để Bộ Xây dựng cử người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng 

công ty LICOGI – CTCP. 

6. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty LICOGI – CTCP, thông qua 

Điều lệ, bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; 

7. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP; 

8. Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trong vòng 7 ngày 

kể từ khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông, xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng 

nhận cổ phần; 

9. Lập thủ tục bàn giao danh sách lao động, vốn, tài sản và sổ sách cho Tổng công ty 

LICOGI – CTCP; 

10. Tổ chức ra mắt Tổng công ty LICOGI - CTCP, đăng báo theo quy định. 

11. Đăng ký giao dịch và niêm yết: Khi Công ty cổ phần đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, sau khi thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao 

dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 

51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn tối đa một (01) năm 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần sẽ bổ sung hồ 

sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
 

(Ph  l c Lộ trình thời gian dự kiến tổ chức phương án được duyệt) 

Stt Thời gian dự kiến Nội dung công việc triển khai 

1 Tháng 11/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hoá 

2 Tháng 2/2015 Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài qua 

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

3 Tháng 3/2015 Bán CP cho người LĐ theo phương án CPH được phê duyệt 



Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng- LICOGI 
 

66 
 

4 Tháng 3/2015 Thực hiện các thủ tục để Bộ Xây dựng cử người đại diện vốn NN 

5 Tháng 5/2015 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty LICOGI - 

CTCP, thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm 

soát 

 

2. Kết luận và kiến nghị 

Thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty LICOGI là phù hợp với chủ trương của Nhà nước 

và cần thiết để huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực 

tài chính, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ và phương thức quản lý để nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. 

Trên đây là phương án cổ phần hoá của Tổng công ty LICOGI, phương án này được xây 

dựng theo hướng dẫn của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ, Thông 

tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính và Thông tư số 196/2011/TT-BTC 

ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính. 

Phương án đã được sự thống nhất của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tổng 

công ty với quyết tâm thực hiện phương án đã được xây dựng. 

Tổng công ty LICOGI xin kiến nghị một số vấn đề như sau:  

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Đầu tư 

và kinh doanh bất động sản Khu Đông. 

- Bán cho Nhà đầu tư chiến lược 35% vốn điều lệ của Tổng công ty. 

- Cho phép Nhà đầu tư chiến lược mua số cổ phần không bán hết do người lao động không 

mua cũng như số cổ phần không bán hết sau khi đấu giá ra ngoài công chúng. 

- Trường hợp khi công bố thông tin mà không có nhà đầu tư nào đăng ký, LICOGI  đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không IPO; bán cổ phần ưu đãi theo số năm làm 

việc trong cơ quan Nhà nước cũng như cổ phần ưu đãi mua thêm đối với người lao động 

cam kết làm việc tại doanh nghiệp cổ phần với giá 10.000đ/cổ phần và chuyển Tổng 

công ty sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. 

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không xác định lại Giá trị doanh nghiệp mà lấy 

Giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 950/QĐ-BXD ngày 25/07/2014 của Bộ Xây 

dựng. 

- Trong trường hợp Chính phủ có Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2010/NĐ-CP 

ngày 20/08/2010, Tổng công ty LICOGI đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng 

công ty LICOGI được giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị 

định mới. 
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Tổng công ty kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI/. 

 

  T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

VŨ TIẾN GIAO 
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ  
 

TT Nội dung 

1 Các văn bản pháp lý có liên quan 

2 Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty LICOGI – CTCP 

3 Hợp đồng tư vấn cổ phần hoá 

4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, 2012 và 2013 

5 Phương án sử dụng đất 

6 
Danh sách người lao động có tên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày 

25/07/2014 

7 
Danh sách người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu tại thời điểm công bố giá trị doanh 

nghiệp ngày 25/07/2014 

8 
Danh sách người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp ngày 25/07/2014 

9 
Danh sách người lao động không bố trí được việc làm ở công ty cổ phần tại thời điểm 

công bố giá trị doanh nghiệp ngày 25/07/2014 

10 
Danh sách người lao động sẽ chuyển sang việc làm ở công ty cổ phần tại thời điểm công 

bố giá trị doanh nghiệp ngày 25/07/2014 

11 
Danh sách người lao động thực hiện theo Bộ Luật Lao động và dự toán kinh phí trợ cấp 

tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp ngày 25/07/2014 

12 
Danh sách người lao động mua cổ phần ưu đãi (theo năm công tác tại khu vực Nhà nước 

và theo cam kết số năm công tác sau cổ phần hóa)  

 

 


