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quyêt liêt chi �¡o thuc hiÇn các giài pháp tiét giâm chi phi, sáp xép lai tó chúc bÙ máy tò chuc 
nhân sy, cài thiÇn ché �Ù �äi ngÙ cho CBNV. 

Trong hoat dÙng xây låp, Ban Tong giám �Ñc �â nõ lvc thåc hiÇn công tác �áu thàu �é tim kiém 
viêc làm. Tuy nhiên, do bói cành khó khän chung nên két quà �at duoc con han ché. Các dy án 
thi công trong n�m 2021 duoc chi d��o sát sao, quyét liÇt, khác phuc khó kh�n do dich bênh �é 

dám bào trièn khai �úng ti�n �Ù, chát luong. Däc biÇt, Ban Tóng giám dóc �a chi dao quy�t liet 
công tác quyêt toán công trinh và �ã hoàn th£nh công tác quyét toán mot só gói thàu/công trinh 

nhu: 4/6 gói thâu vÛi Tap �oan Sunshine, công trinh phàn ngàm Toa nhà South Building Pháp 

Vân, công trinh HÇ thÑng cáp nwoc Thi xã Gia Nghia �åk Nông, Công trinh Toa nhà �ai �ông Á, 
Cogn trinh Ha tàng ký thuât khu nhà & dich vu Khu Công nghiÇp Phó Nói Hung Yên... Công tác 

rà soát, �ói chiÃu công no cing �uoc Ban �ieu hành coi là nhiÇm vu trong tâm và chi �¡o sát 

sao va da xï ly thu hôi �uoc mÙt phân công no mÙt só dy án dÝ dang kéo dâi nhiêu n�m nhu: 

Cum công trinh cça Tap �oàn Sunshine Lièn kè 7 Nam Võ Curòng, Công trinh nhà o liên kê Nam 

32 (CBT Ljng Lô 5), Công trinh Tôa nhà HH01 Chúc Son, Công trinh phân thân Tòa nhà Pháp 

Vân (Tasco)... 

Hoat �ông tài chinh, quan lý dông tièn thu - chi hiÇu quà, minh bach, �áp úng yêu câu SXKD, 

không �é xày ra ng quá h¡n vÛi các tó chúc tin dung 

547 Công tác quan hÇ có �ông. công bó thông tin tiép tuc duoc duy tri tót. 
TY 

HAN Ban Tóng giám �óc �ã tiép tuc phÑi hop tót vÛi các to chéc �àng, �oàn thé cça Công ty và Tóng 
công ty trong viÇc ch�m sóc �ôi sóng vât chát và tinh thàn cho nguwoi lao �Ùng; Quan tâm, tao 
dièu kiÇn cho công tác xây dung và phát trien tò chéc �àng, �oàn thÃ trong Công ty. Tap thé cán 
bo, �ang viên và nguòi lao �ông VINACONEX 1 hiÇn nay vè co ban có tâm lý Ñn dinh, yên tâm, 
tin tuong vào kê hoach, chiên luoc phát trién cça Ban länh �¡o. 

DUNG 
1 
N-T 

V.MOT SO VÁAN BÈ TON TAI TRONG N 2021: 

N�m 2021, só luong công trinh Công ty thi công không nhièu, Công ty chua tim kiém �uoc 
nguon viÇc mói �é chuyén tiêp cho n�m 2022 và các n�m tiép theo. Công tác làm hò so pháp lý. 

thanh quyêt toán công trinh còn chm ånh huòng �ên viÇc thu hôi tiên sau khi kêt thúc công 

trinh. 

Sy thay doi vè tu duy, phuong thúc, tác phong làm viÇc cüa mÙt bÙ phn nho CBNV con chm, 
ành huong tói n�ng suát, chát luong, hiÇu quå công viÇc. 

Trong linh vyc �àu tu, kinh doanh bát �Ùng sån hiÇn còn tòn t¡i mÙt só công viÇc chra �uoc giäi 
quyét dút diÃm nhu': quyét toán �àu tu du án Khu v�n phông và nhà o cao cáp Vinaconex 1, bán 

hàng tai Toa chung cu C1. 

v. MOT SO �INH HU'ÓNG HOAT �ONG CçA HDaT TRONG N�M 2022: 

Trên co so nhân dinh tinh hinh dich bÇnh còn diên bién phúc tap và kéo dài, ành huong không 

nho dén hoat �Ùng SXKD trong näm, nhung vói quyêt vuot khó cça toàn thÃ ban länh �ao và 

nguroi lao dông, HBQT xác �inh mÙt só nhiÇm vu trong tâm càn thyc hiÇn nhu sau 

Tap trung chi �¡o, phói hop và giám sát Ban Tóng giám �óc trong viÇc trièn khai các giäi pháp 

nhàm thyc hiÇn thành công kê ho¡�ch SXKD nåm 2022 �uoc �H�CÐ phê duyÇt; xåy dung 

các kich bàn quàn tri dièu hánh dé han ché tói da nhüng ành huong têu cue cia dich bÇnh 

Covid-19 dói vói hoat �Ùng SXKD cça toàn Công ty. 
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TONG CONG TY CO PHAN VINACONEX 
cÔNG TY CO PHAN X DUNG SO 1 

VINACONEX 1 

CONG HOA X HOI CHÙ NGH*A VI�T NAM 
Doc lp- Ty do - Hanh phúc 

Hà Noi, ngày 22 tháng 03 n�m 2022 
só: 02 5 6/2022/TTr-H�QT 

TO TRINH 
Vv: Thông qua Báo cáo tài chinh n�m 2021 �ã �woc kiÃm toán 

Kinh gui Dai hoi �ông có �ông thwong niên n�m 2022 

Can cú Dieu lÇ tó chúc và hoat �Ùng cça Công ty có phán Xây dung só 1 duoc �ai hôi �óng có 
�ông thuong niên n�m 2021 thông qua ngày 23/03/2021; 

Ngày 23/02/2022, Công ty có phàn xây dung só 1 �� hoàn thành viÇc lp và công bó thông tin 
Báo cáo tài chính n�m 2021 dã �uoc kiém toán bôi Công ty TNHH Hang kiem toán ViÇt Nam 

(AASC). Báo cáo tài chinh n�m 2021 duoc Công ty công bó trên cong thông tin diên të cùa Uý 

ban chúng khoán nhà nuwóc, So giao dich chéng khoán Hà NÙi và website Công ty. 

Tóm tåt mÙt só chi tiêu trên báo cáo tài chinh n�m 2021 cça công ty nhu sau: 

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH N 20021 
1. Báo cáo két quà hoat dÙng kinh doanh: 

Don vi tinh: �ông 
| STT Chi tieu Näm 2021 

1 |Tóng Doanh thu 307.821.852.487 
2 Loi nhuan truóc thuÃ 9.155.713.478 

3 Loi nhuân sau thuÃ 6.933.497.834 

(Nguón só liêu: Báo cáo két quà ho¡t dÙng kinh doanh cho n�m täi chinh két thúc ngey 
31/12/2021 t¡i BCTC �a duoc kiém toán) 

2. Bàng can �ói ké toán (tóm tát) t¡i ngày 31/12/2021: 

Don vi tinh: �ông 
STT Chi tiêu 

Tong tài sàn 
31/12/2021 01/01/2021 

834.290.706.776 865.739.645.589 
1 Tài sàn ngán h¡n 769.560.018.908 806.720.052.875 

Tièn và các khoàn tuong duong tièn 
Dàu tu tài chinh ng�n h¡n_ 

12.134.581.417| 8.030.401.415 

1.650.000.000 1.350.000.000 

Các khoan phåi thu ngån han 
Hàng tòn kho

484.745.465.121 560.384.294.675 
270.750.774.446 236.955.356.785 

Tai sanngán h¡n khác 279.197.924 
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TONG CONG TY CO PHAN VINACONEX 
cONG TY cÔ PHÂN X DUNG SÓ 1 

CONG HOA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

DÙc lp- Ty do - Hanh phúc 

VINACONEX 1 

só. 5.8./2022/TT-HÐQT Hà Noi, ngày 22 tháng 03 n�m 2022 

TO TRINH 
Viv: Thông qua phwong án chi trà thù lao H�QT, BKS n�m 2021 

Ké ho¡ch chi trå n�m 2022 

Kinh gui: Dai hÙi �òng cô �ông thuwöong niên näm 2022 

C�n cúr Luât doanh nghiêp só 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020 cça Quóc hÙit 
Can cù Nghi dinh só 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cça Chinh phù quy dinh chi tiét thi 
hành mÙt só diÁu cça Luât Chúng khoán và Thông tu só 116/2020/TT-BTC ngày 
31/12/2020 huóng d¯n mÙt só diÃu vÁ quán tri cóng ty áp dung �ói vÛi công ty �ai chúng 
tai Nghi dinh só 155/2020/ND-CP cça Chinh phu 
Cän cúr Diêu lê tó chúc và hoat �Ùng cua Công ty có phân xây dung só 1 ban hánh ngåy 

23/03/2021 
Can cù Quy ché nÙi bÙ vé qu£n tri cóng ty cua Cóng ty có phân xây dung só 1 ban hânh 

ngày 23/03/2021 

Hoi dong quàn tri Công ty co phàn xây dung só 1 kinh trinh �ai hÙi �òng co �ông thông 
qua dà xuát vè múc thù lao cho các thành viên HÙi �òng quàn tri và Ban kiÃm soát cùa 
Công ty co phàn xây dung só 1 nhu sau: 

. Thyc hiÇn n�m 2021: Tóng só. 900.000.000 dông 

1. Thù lao HÙi dông quan tri 
Chu tich HÐQT: 15.000.000 dông x 12 tháng = 180.000.000 dng 

Thành viên HDQT: 10.000.000 �ông x 4 nguroi x 12 tháng = 480.000.000 �ông

2. Thù lao Ban kiÃm soát 
Truong ban kiÃm soát: 10.000.000 �Óng x 12 tháng = 120.000.000 dòng 

Thành viên BKS: 5.000.000 �ông x 2 nguroi x 12 tháng = 120.000.000 dông 

II. Ké ho¡ch näm 2022 

1. Thù lao HÙi �ông quàn tri: 

Chù tich HÙi �ông quàn tri: 
Thành viên HÙi �ông quan tri: 10.000.000 �òng/nguoitháng 

15.000.000 �ông/ngurdiltháng 

2. Thù lao Ban kiém soát: 

Truong ban kiém soát: 
Thành viên Ban kiém soát 

10.000.000 �ông/nguoiltháng 
5.000.000 �ông/nguôiltháng 

.N:0100 IM HOI �ONG QUÁN TRI 
CHU TICH HDQT 

cONG TY 
cO PHAN 

XAY DUNG 

so 1 

UAN Nguy�n Khåc Hài ANH XU 



cÔNG TY Có PHAN X DYNG SÓ 1 cONG HOA X HÙI CHn NGH*A VI�T NAM 
Doc lp-Ty do - Hanh phúc 

s:0259.../2022/BC-BKS ***°***** 

Hà Noi, ngày 22 tháng 03 n�m 2022 

BAO CÁo cÙA BAN KIÈM SOÁT 
Tai Dai hoi d�ông có công thurong niên 2022 

Kinh gùi: DAI HOI �ÔNG CÓ DÔNG 

Can cu 

Diêu le to chúc và ho¡t �ông Công ty co phân Xây dung só1 (sau �ây goi t�t là Công ty), 
Quy ché hoat �ông cça Ban Kiem soát Công ty 

Báo cáo tái chinh näm 2021 cua Công ty �ã �uoc kiém toán bôi Công ty TNHH Häng Kiémn 

toán AASC. 

Két quà hoat dông kiêm tra, giám sát cça Ban KiÁm soát trong n�m 2021. 

Ban Kiem soát báo cáo �ai hÙi �òng co �ông két quà ki�m tra, giám sát các mät hoat �Ùng cua 
Công ty trong näm 2021 nhu sau: 

.Két quà ho¡t �Ùng cça Ban kièm soát và Kiêm soát viên: 

1. Co cáu Tó chuc Ban kiêm soát: 

DHDCO thuong niên 2021 thóng qua miên nhiÇm thành viên Ban kiÁm soát �ói vói bà Nguy¿n 
Thi Quynh Trang và bàu bð sung Bà Tràn Thi Kim Oanh là thnh viên Ban kiÁm soát nhiem ký 
2019 2024 cua tù ngày 23/3/2021. Cu thê thành viên Ban kiêm soát nhiêm ký 2019-2024 cça 
Cong ty hiÇn nay gôm: 

Ong Vü Vän M¡nh - Truong Ban kièm soát 

Ba Tràn Thi Kim Oanh Kiem soát viên 

Ông Chu Quang Minh Kiém soát viên 

2. Két quà ho¡t �Ùng cça Ban kiem soát và Kiem soát viên: 

Trong näm 2021, các Kiém soát viên và Ban Kiém soát �ã thyc hiÇn kiÃm tra, giám sát viÇc tuân 
thù các quy dinh cça pháp lut, �i�u lÇ tó chévc và ho¡t �Ùng và các quy ché nÙi bÙ cça Côngty 
trong viêc quàn lý, dièu hành ho¡t �Ùng san xuát kinh doanh cùa HÙi �òng quán tri và Ban dièu 
hành, cu thÃ nhr sau 

Dánh giá hoat �Ùng cça HBQT, Ban dièu hành, thám dinh bão cáo tài chính và két quà ho¡t 
dong san xuát kinh doanh cça Công ty trong näm 2020; Thông qua các Báo cáo/Tò trinh cça 
Ban kiém soát trinh �HÐCÐ thuòng niên 2021. 

Du thao và trinh �HDCÐ thuong niên 2021 thong qua Quy ché To chúc và hoat dông cça 
Ban kiem soát công ty. 

Trinh và dè xuát Dai hi �Óng có �ông phê duyêt phurong án lva chon don vi kiÁm toán �Ùc 
lap thyc hiÇn kiÃm toán và soát xét Báo cáo tài chinh n�m 2021 cça Công ty; Hõ tro công ty 

trong công tác lua chon �on viË kiém toán. 

Ho tro công ty trong công tác rà soát tài liÇu, chuân bi, to chúc và �ièu hành �HÐCÐ thuong 

niên 2021: 
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Ban Kiem soát �ánh giá, duói sy chi �¡o quyét liêt, sát sao cça HÙi �òng quan tri, Ban Tóng giám �óc trong n�m 2021 �ã quyét liÇt và tich cuc dièu hành ho¡t �Ùng sån xuát kinh doanh và giài quyêt các vân �ê tôn t¡i, �ra Công ty vwot qua khó khän do ành huong tiêu cyc cça dai dich covid 19 và nhïng tôn �ong ck �e lai. 
V. Thám dinh Báo cáo tài chinh 2021 

Báo cáo tài chinh n�m 2021 cça công ty duoc kiÃm toán bôi Công ty TNHH Häng Kiém toán AASC, là �on vË �â �uoc UBCK Nhà nuóc cháp thun kiêm toán cho �on vi có loi ich công chúng thuÙc lînh vuc chúng khoán n�m 2021. 
Y kiên cùa Kiém toán viên: Theo ý kién cça chúng tôi, báo cáo tài chinh �ã phàn ánh trung thuc và hop lý, trên các khia canh trÍng yéu, tinh hinh tài chính cça Công ty t¡i ngày 31/12/2021, ckng nhw két quà ho¡t �Ùng kinh doanh vàtinh hinh luu chuyén tiên tÇ cho n�m tài chinh kêt thúc cung ngày, phù hop vói chuán muc kê toán, chê �Ù kê toán doanh nghiÇp Viêt Nam và các quy dinh pháp lý có liên quan �én viÇc làp và trinh bày báo cáo tài chinh. 
Ban kiém soát �ánh giá, Báo cáo tài chinh �ã �woc kiÁm toán cùng vói ý ki�n cça kiém toán viên phan ánh trung thuc, hop lý tinh hinh tài chính cça Công ty t¡i thòi diém 31/12/2021 và kêt qua kinh doanh n�m 2021, Ban KiÃm soát nh¥t tri vói Báo cáo tài chinh n�m 2021 dã 
duoc Công ty TNHH Hâng Kiêm toán AASC kiêm toán. 

Mot só chi tiêu tài chinh cùa Công ty 
Bang can �ói ké toán 

Don vi tinh: �óng 
STT CHI TIÊU 31/12/2021 1/1/2021 

TAI SAN NGÁN HAN 
Tièn và các khoàn twong �uong tiên 
Dau tu tai chinh ng�n han_ 
Các khoàn phäi thu ng�n han 

Hang tôn kho 
Tài san ng�n han khác 
TAI SAN DAI HAN 
Các khoàn phài thu dài han_ 

Tai sàn cô �inh 

Bat �Ùng sàn �âu tuu 
Tai san do dang dài han 
Dau tu tài chinh dài han 

Tài sàn dài han khác 

769.560.018.908 
12.134.581.417 
1.650.000.000 

484.745.465.121 

806.720.052.875 
8.030.401.415 
1.350.000.000 

560.384.294.675 
270.750.774.446 

279.197.924 
64.730.687.868 

50.000.000 
13.386.332.557 

48.932.675.212| 
1.352.675.429 

105.305.171 
903.699.499 

834.290.706.776 
588.331.491.803 
587.944.251.803 

387.240.000 
245.959.214.973 
834.290.706.776| 865.739.645.589 

236.955.356.785 
3 59.019.592.714 

50.000.000 
4.892.032.237 

50.375.809.528 
1.352.675.429 

147.200.410 
2.201.875.110 

865.739.645.589 
626.713.928.450 
626.473.928.450 

240.000.000 

239.025.717.139 

6 

TÓNG CONG TÅI SÂN 
NO PHAI TRÁ 
No ngán han 
No dài haan 
VÓN CHU SÓ HUU 

TÓNG CONG NGUÔN VÓN 
Két quà kinh doanh: 

Don vi tinh: �óng 
STT CHI TIEU N�m 2021 Näm 20200 

Doanh thu thuàn vè bán hàng và cung câp 
dich vu 
Giá von hàng bán và dich vu cung câp 

Doanh thu hoat �Ùng tài chiính 
Chi phi tài chinh 

Chi phi quán lý doanh nghiÇp 
Loi nhun khác 

307.821.852.487 388.951.234.062 

289.977.594.057 
6.513.197.992 

12.441.513.707 
2.792.351.102 

32.121.865 

381.071.166.786 
1.825.754.666 

13.341.755.774 
49.883.195.524 
66.144.822.772 



Tông loi nhun kê toán truóc thuÃ 
8 Loi nhuân sau thuÃ TNDN 9 9.155.713.478 

6.933.497.834 
12.625.693.416 
9.647.673.742 

VI. Dánh giá thyc hiÇn nghË quyét Dai hÙi �ông có �ông thuong niên n�m 2021: 

1. Thyc hiÇn các chi tiêu sån xuát kinh doanh: 

Don vi tinh: TriÇu �òng 
STT Các chi tiêu chù yéu KH 2021 TH 2021 TH/KH 

1 Doanh thu bán hàng và cung câåp dich vu 
2 Loi nhun sau thue 

624.360 307.821 49,3% *******************************************s***************************************|******************************************* |*********************************************************** 
12.368 6.933 56.1% 

Ty lÇ cô tuc (dår kiên) 0% Du kiên 0% 
2. Két quà thyc hiÇn các nÙi dung khác: 

Công ty thuc hiÇn tuân thù các nÙi dung �uoc �H�CÐ thuòng niên 2021 thông qua, cu thê 
Cong ty khong thyc hiÇn chi trà có túc vå trich lp quý phúc loi khen thuong 2020. 

Lva chon �on vi kiém toán �Ùc lp là công ty thrc hiÇn soát xét BCTC 6 tháng và kiém toán 
BCTC cà n�m 2021 

Chi trà thù lao HÐQT, BKS: Công ty thuc hiÇn chi trå theo �ung Nghi quyét �H�CÐ 2021 

Thyc hien các thù tåc ban hành �ièu le, Quy ché nÙi bÙ ve quán tri công ty, Quy ché to chúc 
và hoat �Ùng cùa H�aT, Quy ché tó chúc vå hoat �ông cça Ban kiÁm soát công ty theo dung 

quy dinh sau khi duoc �HÐCÐ thông qua 

VIL. Kien nghË cça Ban kiêm soát: 

Ban Kiem soát kién nghi H�QT và Ban diÁu hânh công ty: 
Tich cc tim kiêm nguòn viÇc mói; siét chät hon núa công tác quàn lý diÁu hành, c£i ti¿rn 
cong tác quàn lý �é t�ng quy mô và tién �Ù thi công. tiét giàm chi phí tù �ó nâng cao hiÇu qu 
san xuát kinh doanh, nâng cao näng luc canh tranh, uy tin, hinh ành và thuong hiÇu cua 
Cong ty. 

Tiép tuc quyét liêt thuc hiÇn công tác quyét toán và thu hòi công no vói các chù �àu tu và 
công no dÙi; Quän lý ch·t chë chi phí và dòng tiên các công trinh thi công. 

Tích cc hoàn thiÇn tho tuc pháp lý và �áy nhanh công tác trién khai �àu tu và kinh doanh 
các du án bát �Ùng sån dÃ thu hôi vón vàt�ng hiÇu quà kinh doanh. 

Phói hop vói các có �ông lón tim giäi pháp t¡o buóc phát trién �Ùt phá cho Công ty. 

Trên day là báo cáo két quà kiÁm tra, giám sát các m·t hoat �Ùng cça Công ty n�m 2021 cçUa 
Ban Kiém soát. Ban Kiém soát xin chân thành càm on các Quý có �ông, các ông/bà thành viêen 
HÙi dòng quàn tri, Ban dieu hành và các cán bÙ công nhân viên Công ty CP Xay dung só 1 dã 
phói hop, t¡o �iêu kiÇn �� Ban kiém soát thyc hiÇn nhiÇm vy trong näm vùa qua. 

Xin trân trong cam on. 

CoNG7RUONG RAOAT 

cONG TY 
cO PHAN 

O0 105BAN KIEM SOÁT 
TRUÓNG BAN 

Noi nhan: 

- DHDCD thuwong niên n�m 2022, 
- Các thành viên BKS, 
- Luu TCHC. 

XAY DUNG 

so1 HANH XU 
UAN a Vän M¡nh 



cONG TY CO PHAN XAY DYNG SO 1 cONG HÒA X HOI CHÙ NGH*A VI�T NAM 

Doc lap Ty do Hanh phúc 

s6.2.5./2022/TT-BKs 
Hà Noi, ngay 22 tháng 3 n�m 2022 

TO TRINH 
"VN: Dé nghË thông qua phwong án ira chon Công ty kiÃm toán �Ùc lâp 

thuc hiên ki¿m toán Báo cáo tài chinh n�m 2022" 

Kinh qui �ai hÙi �ông cò �ông thuwòng niên n�m 2022 

Can c Luát Ching khoán ngày 26 tháng 11 n�m 2019 
C�n c Luat Doanh nghiÇp ngày 17 tháng 6 n�m 2020; 

Can cú Dièu lÇ tó chúc và hoat �Ùng cùa Công ty co phàn Xây dung só 1 (sau �ây goi 
tåt là Công ty): 

Can cu két quà thâm tra cça Ban KiÃm soát vè công tác lâp và kiëm toán Báo cáo tài 
chinh n�m 2021 cùa Công ty. 

Ban kiem soát kinh trinh Dai hÙi �Óng có �ông Công ty có phàn Xay dung só 1 thông 
qua noi dung sau: 

Dai hÙi �ông có �ông uy quyên cho HÙi �ông quan tri Công ty quyêt dinh lya chon mÙt 
cong ty trong Danh sách công ty kièm toán �uoc cháp thun kièm toán cho �on vË có loi 
ich công chúng thuÙc linh vu'c chúng khoán n�m 2022 dé kiém toán Báo cáo tài chính 
näm 2022 cça Công ty. 

Trân trong cam on! 

Novi nhán: 
-DHDCE thuòng niên n�m 2022; 
- Các thành viên BKS; 

.N:010 
cONG TY 
cO PHAN 

TM BAN KIÉM SOÁT 
oD054RUONG BAN 

a 
- Luru TCHC. 

XAY DUNG 

so1 HANH 
TPHA 

XUAN Wa V�n M�anh 
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