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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

 
 Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020) với mục tiêu, phương 

hướng:  

“Đoàn kết – Năng động – Hội nhập – Phát triển” 

Năm năm qua, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới biến động phức tạp, thị 

trường bị cạnh tranh khốc liệt, thời tiết bất lợi, giá cả NVL biến động tăng liên tục, đặc 

biệt lĩnh vực khai thác và chế biến đá xây dựng của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ 

chính sách của Nhà nước, năm 2016 XN đá phải dừng khai thác đá hộc, sau đó chỉ được 

gia hạn 2 năm khai thác đến hết năm 2018 đã dừng khai thác đá hộc, đóng cửa mỏ do vậy 

đã tác động trực tiếp, khó khăn trong SXKD của Công ty.  

Trước tình hình đó, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nghị quyết, chiến lược 

kinh doanh hợp lý trong điều kiện mới; phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ 

của các cấp, các ngành, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, 

đầu tư phát triển SXKD, nâng cao và hoàn thiện trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp, 

củng cố, giữ vững thương hiệu, uy tín, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, Công 

ty duy trì tốc độ tăng trưởng khá, phát triển ổn định và bền vững, luôn khẳng định vai trò 

chủ lực của Công ty trong 3 lĩnh vực SXKD chính: Khai thác, chế biến đá, SX và thi công 

bê tông nhựa nóng và xuất khẩu lao động; hằng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt 

mức KH đề ra; làm tốt chính sách thuế, BHXH; người lao động có thu nhập khá.  

Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ V (nhiệm kỳ 2021-2025) là dịp để toàn C,ty tập 

trung trí tuệ, tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra 

những yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề ra mục tiêu, 

phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới, đưa Công ty phát 

triển mạnh mẽ, toàn diện lên tầm cao mới. 

 

A.  NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHIỆM KỲ IV: 

1. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu: 

(1). Khai thác đá hộc: 712.452 M3 bằng 62,2 % NK III 

(2). Đá chế biến: 693.620 M3 bằng 73,6 % NK III 

(3). Đá tiêu thụ: 734.925 M3 bằng 84,9 % NK III 
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(4). Sản xuất bê tông nhựa nóng: 561,17 Tấn bằng 93,3 % NK III  

(5). Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (XKLĐ): 3.434 người tăng 

140% so với NK III; Tổng số lao động hiện tại đang làm việc tại Nhật bản là 2.489 người. 

Bình quân mỗi năm lao động Công ty gửi số tiền ngoại hối về Việt Nam tương đương 30 

triệu USD/năm; góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương trong toàn quốc. 

Trong đó năm 2020: 

- Khai thác và chế biến đá: Đá khai thác 70.756 M3, đạt 88,4 % KH, bằng 37,4% năm 

2019; Đá xay 70.756 M3, đạt 117,9% KH, bằng 37,4% năm 2019 ; Xuất bán: 81.775 đạt 81,8 

% KH, bằng 39,4 % năm 2019. 

- Thi công công trình và SX Bê tông nhựa nóng: 149,07 tấn, đạt 149,07 % KH; tăng 

106,025 so với 2019 

- XKLĐ: 429 người, đạt 37 % KH; bằng 39 % so với năm 2019 

2 - Kết quả tài chính: 

(1). Doanh thu đạt 1.018,47 tỷ đồng tăng 104 % NK III ( VP C,ty: 948,59 tỷ; CNHN: 

25,51 tỷ; CN TP HCM: 44,37 tỷ). 

(2). Tổng lợi nhuận đạt 15,398 tỷ tăng 457 % so với NK III  

(3). Nộp thuế đạt 28,946 tỷ đồng tăng 101,5% so với NK III  

(4). Nộp BHXH đạt 8,37 tỷ đồng đạt 100% KH. 

(5). Tiền lương bq/ng/tháng: 8,1 trđ tăng 137,3 % so với NK III  

(6). Cổ bình quân tức đạt 7%/năm tăng 266% so với NK III 

(7). Làm từ thiện nhân đạo, XD NTM: 1,24 tỷ, tăng 174% so với NK III  

Trong đó năm 2020: 
Doanh thu toàn C,ty đạt 226,172  tỷ đồng (trong đó VP Cty: 206,917 tỷ; CNHN: 6,411 

tỷ; CN TP HCM: 12,844 tỷ), đạt 102 % KH, bằng 91 % năm 2019; Nộp ngân sách 6,414 tỷ 

đồng, vượt 106 % KH, bằng 104% năm 2019; Tiền lương bình quân đạt bình quân 9,0 triệu 

đồng/ng/tháng; Lợi nhuận trước thuế đạt 4,67 tỷ đồng; (trong đó VP Cty: 3,857 tỷ; CNHN: 

0,146 tỷ; CN TP HCM: 0,667 tỷ); Lợi nhuận sau thuế VP Cty sau khi thanh tra của cục thuế 

tỉnh Hà Tĩnh quyết toán  thuế năm 2020 là: 2,76 tỷ; Cổ tức 10 %/năm; 100 % lao động được 

đóng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN; KPCĐ; Làm từ thiện và xây dựng nông thôn mới: 383 

trđ;  

 2. Một số kết quả nổi bật: 

-  Công tác Marketing: 

 Nhiệm kỳ qua lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp và phong trào “ Mỗi người 

một thông tin, Mỗi ngày một thông tin” đã lan tỏa, huy động sức mạnh của toàn thể người lao 

động trong C,ty trong công tác tìm kiếm thị trường, đã ký được không ít công trình do người 

CBNV giới thiệu. 

- Công ty đã ký và thực hiện một số dự án lớn trong tỉnh, như: Đường ven biển, Đường 

Gia lách đi khu di tích Nguyễn Du, Đường khu kinh tế Vũng Áng và nhiều công trình lớn nhỏ 

trong và ngoài tỉnh.  

 - Về lĩnh vực XKLĐ: Trong điều kiện kinh tế, xã hội thế giới có nhiều biến động bất 

lợi về dịch COVID -19 tuy vậy Công ty đã mở rộng thị trường Nhật Bản, ký HĐ với 50 

Nghiệp đoàn Nhật Bản, NK IV đã đưa được 3.434 lao động sang làm việc tại Nhật Bản, mỗi 

năm lao động C,ty gửi về Việt Nam trên 30 triệu USD, đặc biệt trong thời gian COVID-19 
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Công ty đã quản lý tốt số lượng lớn lao động đang làm việc ở ngoài nước, không có lao động 

nào bị nhiễm bệnh, người lao động có thu nhập khá cao. 

 - Phát huy thương hiệu sản phẩm bê tông nhựa nóng, nhiệm kỳ qua Công ty tập trung 

đầu tư 2 Trạm trộn BTN hiện đại, sản phẩm luôn đạt chất lượng, đáp ứng đủ số lượng, giá bán 

hợp ký, luôn giữ chữ tín với khách hàng do vậy Công ty trở thành nhà cung cấp và thi công số 

1 tại khu vực về BTN, sản xuất 561,17 tấn bê tông nhựa đưa ra thị trường đảm bảo tiến độ, 

chất lượng, giá cạnh tranh. 

 - Về đầu tư phát triển sản xuất. 

Với chiến lược “Năng động, Đổi mới, Phát triển”; ứng dụng thiết bị, công nghệ mới, 

hiện đại, đồng bộ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.  Nhiệm 

kỳ qua dưới sự lãnh đạo sát đúng của HĐQT; Ban lãnh đạo công ty đã quyết định đầu tư một 

số dự án, mua sắm thiết bị hiện đại, chuyên dụng, với tổng giá trị đầu tư 35,05 tỷ đồng  

- Về cơ chế quản lý: 

 Nhiệm kỳ qua công ty không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, hoàn 

thiện cơ bản cơ chế quản lý nội bộ, nhất là ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hợp lý để tổ 

chức SX hiệu quả,  

 - Công tác nghiệp vụ:  

 Trong 5 năm qua, Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện hoàn 

thành xuất sắc một khối lượng lớn công việc thanh tra; kiểm toán; quyết toán công trình xây 

dựng, kiểm toán báo cáo tài chính, thu hồi công nợ. 

 Thực hiện các quy định hiện hành của nhà nước, công ty đã lập báo cáo tài chính, thuế, 

quyết toán thuế, thanh tra định kỳ đảm bảo pháp luật. 

 -    Thanh lý nhượng bán tài sản không cần dùng, hư hỏng, sử dụng kém hiệu quả: 

 Định kỳ lãnh đạo công ty tiến hành rà soát, đánh giá hiệu qủa sử dụng các loại tài sản; 

đặc biệt là tài sản mua sắm bằng vốn vay ngân hàng nhưng sử dụng kém hiệu quả;  để thanh 

lý, nhượng bán thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng. Quy trình thanh lý, nhượng bán được thực 

hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng luật pháp, số tiền thu được trả nợ vay ngân hàng 

kịp thời. 

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn 

minh, công tác từ thiện; 

Hưởng ứng các phong trào XDNTM “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và 

các phong trào từ thiện “Lá lành đùm lá rách”; “Tết vì người nghèo”; “Mái ấm tình 

thương”…trong những năm qua, Công ty là một trong những doanh nghiệp tốp đầu trong tỉnh 

tích cực, đóng góp xây dựng NTM; xây dựng đô thị văn minh, làm từ thiện; Tổng số tiền và 

hiện vật quy ra tiền hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 1,24 tỷ đồng;  

Ngoài phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, toàn thể người lao động 

trong Công ty luôn hưởng ứng và đóng góp tích các quỹ từ thiện, quỹ tấm lòng vàng do 

UBMT TQ tỉnh phát động với số tiền 507 trđ; Công ty ủng hộ 100 trđ cho phong trào chung 

tay chống dịch COVID. 

-  Công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa doanh nghiệp: 

Cải cách hành chính và hiện đại hóa doanh nghiệp luôn được Lãnh đạo công ty đặt lên 

hàng đầu và triển khai thực hiện liên tục, cụ thể: 
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- Tất cả báo cáo quản lý nội bộ đều phải trình và duyệt online, sau khi lãnh đạo duyệt 

hoàn thiện văn bản mềm chính thức qua mạng mới trình bản cứng ký, phát hành, lưu trữ; 

Trong quan hệ công tác phải sử dụng các ứng dụng Zalo, Viber, E.mail đã đáp ứng yêu cầu 

trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng hiệu quả SXKD. 

- Đầu tư nâng cấp hệ thống kế toán, hệ thống kê khai thuế, hóa đơn điện tử đáp ứng 

yêu cầu trong quản lý, bắt kịp yêu cầu và quy định của pháp luật. Do công tác cải cách thủ 

tục hành chính rất cơ bản và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý do vậy ngoài tiết 

kiệm được nhiều chi phí hành chính thì công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất 

không ngừng nâng cao, kịp thời, chính xác, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.  

Lãnh đạo luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng kịp thời, hiệu quả hệ thống về Quy chế, quy 

định đặc biệt cuối Quý IV năm trước và ngay đầu năm kế hoạch, Hội đồng ĐMKTKT Công 

ty xây dựng hoàn chỉnh “Bộ ĐMKTKT năm” định mức KTKT của tất cả các công việc liên 

quan đến SXKD, gồm: ĐM tiền lương, ĐM xe máy, chi phí, kể cả tiền điện thoại...theo sản 

lượng, doanh thu năm KH, đây là cơ sở chính thức để Giám đốc C,ty làm căn cứ để quản lý, 

điều hành SX, Quá trình tổ chức thực hiện tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác 

kiểm soát nội bộ; hoàn thiện các quy chế, quy định về phân cấp, chế độ báo cáo, định mức kỹ 

thuật, xe máy, nhân công hàng năm đối với tất cả các bộ phận trong Công ty. 

- Kết quả xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, văn hóa doanh nghiệp, xây 

dựng cơ quan vững mạnh, doanh nghiệp ổn định và phát triển  

Công ty tổ chức thực hiện tốt xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, văn hóa 

doanh nghiệp, xây dựng cơ quan vững mạnh, doanh nghiệp ổn định và phát triển; Nhờ sự chỉ 

đạo sát sao, sự tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực từ toàn thể đảng viên, cán bộ 

nhân viên, Công ty được UBND Thành phố công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”1. 

- Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nâng cao đời sống cho cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động. 

Công ty thường xuyên chú trọng triển khai lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở; kiện toàn các Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế đối thoại định kỳ trong Hội 

nghị Người lao động, Quy chế làm việc giữa Đảng ủy với HĐQT. Chỉ đạo việc thực hiện các 

quy định, quy chế, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại, việc công 

khai, dân chủ, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí. Do vậy đã phát huy được trí tuệ tập 

thể và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, xây dựng 

môi trường làm việc văn minh, thân thiện. 

- Các chế độ đối với người lao động: 

100% người lao động trong công ty có việc làm ổn định, có thu nhập khá; 100 % lao 

động HĐ không thời hạn được đóng đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN và kinh phí công đoàn 

theo quy định của luật pháp; đời sống tinh thần của CBCNV được nâng cao. 

Do làm tốt chế độ đối với người lao động, do vậy 5 năm qua, C,ty được Liên đoàn lao 

động tỉnh 2 lần liên tục vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động” giai đoạn 2017 – 2019 

và giai đoạn 2019 – 2021. 

- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 

Công ty đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị 

quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế 
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với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Công ty chấp hành nghiêm và tham gia tích cực công 

tác tự vệ tại cơ sở do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, tham gia đầy đủ các lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng. Thực hiện tốt 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và trật tự an toàn Công ty. 

 -  Công tác đoàn thể: 

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT, Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho các tổ chức quần 

chúng như Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ hoạt động đúng với điều lệ của các 

tổ chức đảng và quần chúng; chính quyền và đoàn thể luôn có sự đồng thuận cao vì mục tiêu 

chung là xây dựng và phát triển doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp và của người lao 

động. 

 Tổ chức cơ sở đảng nhiều năm liên tục đều đạt danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” 

Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên được tặng bằng khen, giấy khen của cấp trên. 

 

C. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

I. Tồn tại: 
(1). Công tác quản trị doanh nghiệp trên cả 3 lĩnh vực kinh doanh vẫn còn nhiều hạn 

chế, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Công ty. 

(2). Một bộ phận lao động làm việc trong lĩnh vực Xây lắp công trình và xe máy việc 

làm thiếu ổn định, tiền lương chưa cao. 

(3). Vốn kinh doanh bị chiếm dụng nhiều trong lĩnh vực xây lắp công trình, nợ khó đòi 

còn lớn dẫn đến thiếu vốn kinh doanh, phải huy động nhiều nguồn vốn chịu lãi suất cao. 

(4). Một số đơn vị sản xuất và người lao động trong Công ty nhận thức chưa đầy đủ 

và chưa chấp hành nghiêm về sử dụng bảo hộ lao động, an toàn lao động, chăm lo sức 

khỏe của người lao động. Công tác đào tạo, đào tạo lại, thi tay nghề bậc thợ cho người lao 

động nhiều khi chưa kịp thời. 

(5). Vẫn còn một số cán bộ, nhân viên quản lý còn hạn chế về trình độ, năng lực, kỹ 

năng, kinh nghiệm trong quản lý và điều hành sản xuất, chưa bắt  kịp yêu cầu trong điều 

kiện mới. 

(6). Một số công trình vẫn còn tình trạng lãng phí nhiên liệu, vật liệu. Một số cán 

bộ, CNV vẫn chưa thực hiện nghiêm túc phong trào tiết kiệm, chống lãng phí do Ban giám 

đốc đề ra. 

(7). Việc tổ chức đại hội cổ đông, hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ giữa 

người sử dụng lao động và người lao động chất lượng chưa cao, nội dung đối thoại chưa 

bám sát thực tiễn hoạt động của Công ty trong từng thời gian.  

II. Nguyên nhân : 
 (1) Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất chưa thường xuyên, 

 (2) Công ty phải cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, đặc biệt là ngành xây lắp 

công trình. 

 (3) Vốn trong mảng xây lắp bị chiếm dụng lớn, ngân hàng lại hạn chế cho vay, vì vậy 

những năm đầu nhiệm kỳ phải huy động nguồn vốn các đối tượng khác dẫn đến chi phí lãi 

vay cao. 

 (4) Công tác khen thưởng, kỷ luật chưa nghiêm, chưa kịp thời, thiếu tính răn đe. 

 Kính thưa đại hội. 
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Trong nhiệm kỳ vừa qua SXKD Công ty có nhiều thuận lợi cũng không ít khó khăn, 

còn nhiều tồn tại. Tuy vậy những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh là điều đáng ghi 

nhận và trân trọng, sự ổn định trên tất cả các mặt và uy tín của Công ty trên thương trường 

ngày càng cao không dễ gì có được. Để có được sự ổn định, phát triển vượt bậc trong nhiệm 

kỳ qua là nhờ sự đoàn kết, nhất trí và sự nổ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo công ty và cán 

bộ CNV trong toàn công ty. 

Với những kết quả nổi bật trong SXKD trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã được Nhà 

nước và các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quí: 

- Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì do "Hoàn thành 

xuất sắc công tác giai đoạn 2010-2015, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

XHCN". 

- Được Thủ tưởng chính phủ 2 lần (2017; 2020) tặng cờ thi đua "Đã hoàn thành xuất 

sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước"  

- Được UBND tỉnh 2 lần (2015, 2019) tặng cờ thi đua cho "Tập thể lao động xuất sắc"  

- Ba kỳ liên tục từ 2015 ; 2017 ; 2019 được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Doanh nghiệp 

Hà Tĩnh tiêu biểu"   

- Được Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng bằng 

khen. 

- Được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn ngành Công Thương, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh 

tặng cờ thi đua. 

- Nhiều cá nhân được tặng Huân chương, bằng khen, giấy khen của các Bộ, Ngành, 

UBND tỉnh. 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2021 - 2025 

  

 I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: 
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng, Chính phủ có nhiều chủ trương, chính sách và quan tâm 

đối với doanh nghiệp, tuy nhiên cũng sẽ có nhiều khó  khăn trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp, nhất là bị ảnh hưởng dịch Covid-19, sự cạnh tranh thị trường, sự 

biến động khó lường của nguồn cung nhiên vật liệu sẽ tác động lớn đến hoạt động kinh 

doanh của đơn vị. 

Do vậy, Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh trong 

nhiệm kỳ 2021 - 2025 cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trên cơ sở bám sát các chủ trương, 

điều hành của Chính phủ và của UBND tỉnh để đề ra chiến lược SXKD phù hợp, có các 

giải pháp tích cực, sát với tình hình thực tế, đưa Công ty tiếp tục phát triển. Cùng với đó, 

Công ty chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo thương hiệu và uy tín riêng của Công ty; phát huy tốt dân 

chủ cơ sở, đoàn kết nội bộ. 

Để khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi nhằm tiếp tục đưa Công ty ổn định 

và phát triển bền vững, Công ty xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:  

  

 II. MỘT SỐ MỤC TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2021 – 2025 

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG, MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 
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1. Sứ mệnh và mục tiêu tổng quát:   

+ Sứ mệnh của Haindeco là duy trì nhà SX số 01 tại Khu vực Hà Tĩnh trong lĩnh vực 

sản xuất bê tông nhựa nóng (Asphalt); Là DN mạnh trong lĩnh vực xây lắp công trình và xuất 

khẩu lao động; Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và mang lại lợi ích thiết thực 

về vật chất, tinh thần cho người lao động. 

+ Mục tiêu chiến lược: Luôn giữ mức tăng trưởng cao, duy trì dẫn đầu về SX bê tông 

nhựa nóng (Asphalt), đưa Haindeco vào tốp đầu trong hoạt động XKLĐ, khai thác thị trường 

ngoài tỉnh trong lĩnh vực XLCT, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm đáp ứng nhu 

cầu sản xuất; Xây dựng văn hoá Haindeco với tinh thần gắn kết, quyết tâm xây dựng Công ty 

luôn phát triển, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững; Tập trung vào thị trường chiến lược hiện 

tại, giữ gìn và phát triển thương hiệu để mở rộng ra thị trường ngoài tỉnh và nước ngoài. 

2. Mục tiêu, kế hoạch cụ thể: 

1. Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh bảo đảm đúng đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các 

mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tốc độ tăng trưởng đạt từ 5 -10%. 

2. Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, thu nhập năm sau cao hơn năm 

trước từ 10-15% trở lên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người 

lao động theo quy định của Nhà nước. 

3. Phấn đấu đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác phòng, 

chống cháy nổ; không để xảy ra tại nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

về người và tài sản. 

4. Phấn đấu hàng năm tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ đạt danh 

hiệu vững mạnh trở lên. 

5. Mục tiêu, kế hoạch năm đầu 2021 – Nhiệm kỳ V (giai đoạn 2021 – 2025) 

Mức tăng trưởng bình quân bằng hoặc tăng từ 3% - 5% so với 2020; GTTSL đạt 233 

tỷ đồng; Doanh thu đạt 229 tỷ đồng; Nộp NS: 6,043 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ 

đồng; Nộp bảo hiểm XH, YT, TN: 1,6 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của người lao động: 

9,5 trđ/ng/tháng; 100% lao động được trích, nộp đầy đủ BHXH/BHYT/BHTN; Hoạt động 

từ thiện, xây dựng NTM: 395 triệu đồng. Tạo việc làm mới cho 10 lao động. 

6. Đầu tư phát triển: 157 tỷ đồng:  

+ Đầu tư dự án nước sạch: 97 tỷ đồng. 

+ Đầu tư dự án SP mới và dịch vụ tại 2 khu đất thuộc Mỏ đá Công nghiệp tại P. Đậu 

Liêu – TX Hồng Lĩnh: 50 tỷ đồng. 

+ Mua sắm thiết bị chuyên dụng thi công công trình: 10 tỷ đồng. 

 

B - NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH ĐỀ RA: 

- Thực hiện tốt mục tiêu “Nhiều – Nhanh – Tốt – Rẻ” để tiếp tục giữ vững thương 

hiệu và uy tín, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 

- Huy động nguồn lực tiếp tục khai thác thị trường xây lắp công trình, đảm bảo việc 

làm cho CBCNV, NLĐ trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

- Đầu tư lập các dự án, triển khai kịp thời để phát triển  doanh nghiệp, tập trung đầu 

tư các lĩnh vực: Thuê đất lâu dài chuyển vị trí của XN SX BTN  số 1 vào khu công nghiệp; 
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Đầu tư dự án nước sạch sinh hoạt; Dự án Khai thác chế biến đá (trong điều kiện cho phép) 

và một số sản phẩm mới về cơ khí, dịch vụ khác tại 2 khu đất thuộc Mỏ đá Công nghiệp. 

- Có nhiều giải pháp hợp lý để thu hồi công nợ và nợ khó đòi, huy động nguồn vốn 

đủ, kịp thời, lãi vay hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược cơ cấu bộ máy tổ chức tinh gọn, nâng cao trình độ 

nhận thức, nghiệp vu chuyên môn, thu hút nhân lực có chất lượng về khoa học, kỹ thuật, 

công nhân lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

- Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp đáp ứng trong thời kỳ mới, áp dụng các 

tiến bộ về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thời kỳ công nghiệp 4.0 để bắt kịp thời 

kỳ hội nhập. 

- Phát động và thương xuyên duy trì các phong trào phục vụ sản xuất, như phong 

trào “Phát huy dân chủ, gương mẫu, nói đi đối với làm, nói ít làm nhiều”; “Dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm”;“Mỗi ngày một ý tưởng, mỗi người một ý tưởng”; “Năng 

suất, chất lượng, hiệu quả”;“Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật“; “Một người giỏi một 

nghề, biết nhiều việc” và “ Mỗi người một thông tin, Mỗi ngày một thông tin”  
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương, tiền thưởng. Thực hiện nghiêm các 

quy định về ký hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, cải thiện điều kiện lao 

động, bảo hộ lao động, phòng, chống có hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 

tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho công nhân, nhất là công nhân làm việc trong môi 

trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.  

- Thực hiện nghiêm luật lao động, trích nộp đầy đủ kịp thời BHXH/BHYT/BHTN 

cho người lao động, 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ.  

- Khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế hiện có, Công ty sẽ tập trung thu hút đối tác đầu 

tư vào công ty một số lĩnh vực và sản phẩm sau: 

+ Thu hút vốn đầu tư tại XN đá như: Như mua, bán, cho thuê thiết bị, xe máy, gia 

công sữa chưa ô tô, xe máy,  

+ Tăng cường hợp tác liên danh với các đơn vị mạnh để tham gia nhận thầu, đấu thầu 

các công trình trọng điểm, có vốn đầu tư của nhà nước trong và ngoài tỉnh. 

+ Tiếp tục thu hút khách hàng thuê Văn phòng làm việc tại Khu vực văn phòng công 

ty với giá hợp lý, thời hạn thuê lâu dài.   

+ Thành lập liên danh, hoặc thành lập công ty mới cùng góp vốn đầu tư tổ hợp khách 

sạn, văn phòng, chung cư tại Khu vực văn phòng Công ty (KH dài hạn). 

 -  Tích cực ủng hộ, đóng góp các quĩ từ thiện:  

 -  Mỗi năm đóng góp từ 100 – 200 trđ để ứng hộ các quĩ từ thiện và ủng hộ XD nông 

thôn mới 

 - Tiếp tục đóng góp xây dựng "Quĩ tấm lòng vàng"  theo mức thu nhập thực tế của từng 

người; 50.000 đ/ng/tháng cho mức thu nhập trên 5.000.000 đ/thg/ng; 40.000 đ/ng/thg cho mức 

thu nhập 3.000.000 đến dưới 4.000.000 đ/ng/thg; và 30.000 đ/ng/thg cho mức thu nhập dưới 

2.500.000 đến dưới 3.000.000 đ/ng/thg, không áp dụng cho mức thu nhập dưới 1.500.000 

đ/ng/thg. 

- Nhiệm kỳ 2021-2025 toàn thể cán bộ, nhân viên lao động, cổ đông công ty phấn đấu 

hoàn thành xuất các chỉ tiêu đề ra, và đạt các danh hiệu thi đua sau: 

 + Huân chương lao động hạng nhất. 
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 + Hàng năm đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và danh hiệu "Doanh nghiệp 

tiêu biểu"  

 + Được các cấp, các ngành từ TW đến địa phương tăng bằng khen, giấy khen. 

 + Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh. 

Kính thưa đại hội. 

Nhiệm kỳ V,  HĐQT, Ban giám đốc cũng như toàn thể cổ đông chúng ta có vai trò lịch 

sử vô cùng quan trọng, đây là nhiệm kỳ phải hoàn thành một sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo, 

quản lý, điều hành và tổ chức SXKD sau 30 năm thành lập; SXKD của công ty trong điều 

kiện kinh tế - xã hội trong và ngoài nước còn tiếp tục có nhiều biến động bất lợi, C,ty phải đối 

mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn, đặc biệt dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hết dịch. 

Từ vai trò lịch sử quan trọng như trên, vì vậy chúng ta mỗi cán bộ, cổ đông và người 

lao động luôn phát huy và nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, luôn có lập 

trường tư tưởng vững vàng khi thuận lợi cũng như khi khó khăn, toàn Công ty là một khối 

thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 

này, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đại cổ đông trong và ngoài công ty. 

                

                                                                         Hà Tĩnh, tháng 8 năm 2021 

             HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 


