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BAO CAO DAI HOI CÓ DÔNG THUÒNG NIÊN N�M 2023 
KET QUÁ HOAT DONG SÅN XUÁT KINH DOANH N�M 2022 VNA 

KE HOACH HOAT �ONG N�M 2023 

I.KET QUÁ HOAT DONG SXKD N�M 2022: 

N�m 2022 là mÙt n�m khó kh�n và thách thúrc lÛn dôi vói các doanh nghiÇp. 

Sau 2 n�m d¡i dich Covid-19 dã tác �ông không nhò tÛi các ho¡t dÙng cua nên kinlh 

te, cua doanh nghiÇp và cuÙc sông cua nguoi dân. Anh huong cua Chien tranh Nga 

Ucraina dã gián do¡n nguôn cung n�ng luong trên toàn câu, dân dên giá nâng lugng 

leo thang. Giá dâu t�ng làm t�ng chi phí sån xuât, chi phi vn chuyên dây giá cà hàng 

hoá và các dËch vu t�ng cao. Gióng nhu hâu hêt các quoc gia trên thê giói. ViÇ1 Nan 

cung không tránh khoi các tác dÙng tieu cue dên thuong mai và kinh tê të cuÙc xungs 

dot giua Nga và Ukraine. 

Doi voi Công ty cô phân LICOGI 166, Công ty gåp nhieu nhieu khó kh�n tit \e 

n�m 2019, thiéu viÇc làm, ít dr án duoe chuyên tiêp tië n�m truóc, khó kh�n vê ti 

chính, nhiÁu dy án triên khai bË vuÛng m�c vë công tác giäi phóng m·t bäng tir phia 

chu dàu tu quá chm; có dy án do Chú dâu tu thay dôi thiêt kè dân dên phái chÝ doi 

làm cho tiên dÙ thi công kéo dài, làm tång chi phi, công tác nghiÇm thu thanh quyet 

toán chm, hàu hêt các công trinh �êu bj dong vón trong thòi gian dài. �·c biÇt n�m 

2020, ánh huong cça dËch Covid khièn cho ho¡t dÙng sån xuât kinh doanh cúa Công 

ty càng gãp khó kh�n hon dân dên vi�c du ng vay lai câc to chúc tín dung bi auá han 

và chuyen sang nhóm no xâu tër tháng 7/2021. 

Mac dù Tong giám �ôc công ty dã co nhieu lo lye trong viÇc kêu goi các cô 

dông mói, lên phuong án tái câu cóng ty, tim Kiem cac dr ån mÛi, tim thË uruóno tieu 

thu và xuá khâu dá, nhung do khó khan ve tai chinh, ngân hàng da dima a 
vay, 

dung bão l�nh nên n�m 2022 cóng ty da ang tni cong cåc du án, mát oá d. 



hop dong cùng phai dirng ho·e chuyên cho don v/ khác thue hiÇn. lÙi dông quán tri 
da nghi và chura bâu duoe TIIDQT thay thé. Toàn bÙ nhân viên công ty dã nghi viÇc tur 

dau nam 2022 

Nam 2022 chu yéu giai quyêt các viÇe tôn dong, làm viÇc vÛi ngán hang, thu 
hoi cong ng, kêt quå thye hiÇn n�m 2022 cu thê nhu sau: 

KET QUA THrC HIEN KÉ HOACH SÅN XUÁT KINH DOANH 2022 
. Kêt quá sän xuât kinh doanh 

Don vi: Ty dông 

Ty l� 
th/kh 

Thyc Thye hiÇn Ke hozch 
n�m 2022 hien n�mn 

2022 

STT Chi tieu 
n�m 2021 

(%) 

1 San lugng 

2 Doanh thu 
24,40 115,137 3,500 4% 

22,18 80,521 3,373 4% 
3 Loi nhuân truóc thuê 

Dau tu moi 
-67.026 0 -98,330 

4 0 0 

2. Tinh hinh thrc hiÇn các dy án 

Dy án eao tôc Ha Long Vân �ôn: 

Công trinh d� thi công hoàn thành n�m 2019, dã hoàn thiÇn xong hô sa quyèt 
toán vÛi Nhà dâu tu. HiÇn hô so quyêt toán dà duoc co quan nhà nuóc có thäm 

quyen phê duyÇt. Cãn cé vào hô so quyêt toán duoc duyêt, Nhà �âu tu còn phài tra 
công ty sô tiên 11,829 ti dông. Dên nay thoi h¡n bào hành công trinh dà hêt nhung 
Nhà dâu tu chua thanh toán. Công ty dã nhiêu lân gui v�n bàn, TGÐ d� xuông lâm 
viÇc true tiêp nhung vân chua duoc thanh toán. 

Dy án công hÙp Long Biên 

Du án triên khai thi công tër n�m 2017 vói tông giá trj hop dông Gói BT-01, 
BT-02 là 154,994 ti dông. Tuy nhiên dên nay công trinh chua hoàn thành hô so thanh 
toán vói Chú dâu tu do vuóng m�c thay dôi diêu chinh thiêt ké, thay dôi nhân su. 

Du án B�c Giang Lang Son 

Dy án triên khai thi công të tháng 8/2017 vå hoàn thành n�m 2019. N�m 2021 
lap và hoàn thiÇn hô so quyêt to0án, hoan thiÇn bó sung các hô so phát sinh thay dôi 

cu ly van chuyên mo dât d�p (të 7,1km len 17,24km) Gói XL 20 trinh các sß ban 

2 



nganh phê duyÇl dê quyêt toán. Công ty dâ làm viçc nhiéu lân vói Nhà dáu tu và các 

so nganh, cho dên nay Nhà dâu tur d� khóng giai quyét thanh toán phát sinlh cho nlii 

thau, da dên công ty bË mât giá tr/ lón tai du án này. 

Dy án công hóa thành muong kin Dông Bông 

Dy án thi công tir tháng 9/2019 và dã hoàn thành n�m 2020. Nhung công tác 

hò so quyt toán chua thue hiçn drcoe do diêu chinh ph¡m vi cua du án có sr trung 

lp voi dr án truong dua lF1, hiçn dlang chÝ co quan chúc n�ng cça Thành pho Ha 

Noi xem xét phê duyÇt. 

Dy án dê An Duong 

Do anh huong tinh hinh dËch bÇnh COVID-19, cho dieu chinh phé duyÇt l¡i 

thiet kê nên sån lugng luý ké dén h¿t 31/12/2021 cça du án mói thåc hiÇn d¡t 13,233 

y/tong giá ri hop dông 105,27 tý; mat khác do công ty gap khó khän vé ai chinh dà 

khong the chó dgi thårc hiÇn phân khôi lugng con l¡i, nên dã phäi chuyén cho Cong ty 

Co phân Quan Iý Dâau tu và Xáy dung Hông Hà thi công tiêp. 
lien nay Công ty Cô phân Quán lý Dàu tu và Xây dång Hông Hà dã trá lai phân 

viçc cça LICOGI 166. Phân viÇc này dã duroc chuyên l¡i cho Công ty co phán và 

thuong mai Thuan An (Nhà thâu chính) dê thåc hiÇn. Các don vË d� phát v�n ban dë 

nghj thu hòi b£o lânh do BIDV phát hành cho công ty. Công ty hiÇn dumg trróe nguy 

co bi Ngân hàng BIDV khöi kiÇn. 

Dy án Durong tránh Tp Buôn Ma ThuÙt 

Tháng 6/2021 Công ty dã ký Hop �Óng sÑ 14/2021/HÐXL thi công xây dmg 

do¡n Km20+500-Km39+606,77 thi công xây dung duong Hô Chí Minh doan tránh 

phía Dong thành phÑ Buôn Ma ThuÙt, tinh �ák Låk vói giá trË 183.485 ti dône 

nhung do Công ty vuóng phäi no xâu nhóm 5, ngân hàng BIDV dä không câp tin 

dung dê b£o l�nh thrc hiÇn hgp dông này, nên hiÇn t¡i Công ty không thê rien khai. 

Hien nay Ban quán ly dy án dã giri v�n ban thu hôi toàn bÙ khôi luong theo hop 

dong cça LICOGI 166 và giao lai cho các don vË trong liên danh. 

Hoat dÙng sän xuât và kinh doanh �á: 

ViÇc kinh doanh dá t¡i Công ty bËi ånh huong lón boi tinh tinh dËch bênh covid 

nen không xuât khâu duge, tiêu thy dugc sán phâm trong nuóc rât chm. vi khó khän 

ve tài chính dân dên viÇc giây phép khai thác mô d� hêt h¡n të tháng 7/2021 không 

có nguon kinh phi dÁ nÙp thuê và làm thù tye gia h¡n. HiÇn mo dã dirng ho¡t dÙng. 

Nhân su t¡i mó chi còn l¡i 2 bào vÇ dê trông coi thiêt bË. 

Hiçn Ngân hàng BIDV dang tiên hành bán dâu giá eác thi¿t bË tai mo de thu 

hoi trà tien vay cho Ngan hang8 



3. Ve công ny phäi trä 

Tinh dên nay. Chù ng lon nhât cüa Công ty là Ngân hàng BIDV - Chi nhánlh 

Hà noi vói du no gôc 81,798 tý dông (trong n�m 2022 dã ur� duroc hon 2 ti no gÑc) 

và khoang 20 1ý dông tiên lai, hiÇn du ng dang ß nhóm ng xáu, tài sán dám báo là 

máy móc thiet bi, diÇn tich sân v�n phòng làm viÇe t¡i tâng 4 tòa nhà JSC34 ngð 164 

Khuat Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà nÙi và nguôn phäi thu các công trinh mà BIDV da 

tai trg cho vay ng�n han tir các n�m truóc. Të tháng 7 n�m 2021 dén nay, Ngân hàng 

lien tye yéu câu Cong ty thanh lý tài sán dé trå no quá han. HiÇn nay, BIDV urien 

khai bán dâu giá các tài san thê châp dê thu hôi nÍ vay. 
Vói Ngân hàng ViÇt tin- Chi nhánh Thành An (Vietin bank) ghi nhn du no 

goc nam 2019 là 12,7 ti dông, vÛi lÕ lye thu hôi công no, mc dç trà chm nhung 

Cong ty dã trà dän, dên tháng 30/6/2021 con du ng 4,924 ti dòng. Tu tháng 9 n�m 

2020 dên nay, Ngân hàng liên tåc yêu câu Công ty ty thanh lý tài sán dê trá ng quá 
han. Theo yêu câu cça Ngân hàng dâu n�m 2022 Công ty dã phäi bán thanh ly 2 måy 
dão Komatsu PC200 và Komatsu PC350 (là tài s£n th¿ cháp t¡i Vietin) vói sô tièn 

2,35 ti dông dÁ trá cho ngån hàng, no góc côn lai o Vietin bank là 1.574 ti dong 
Dê tránh phäi thanh Iý tài sån thÃ cháp là bât dÙng sån (täi sän Công ty dã mugn cça 

bên thë 3 dê thé châp), Tông giám dóc d� vay tiên cá nháan Irå toún bÙ só tiên ng gôc 

là 1,574 ti dông. HiÇn nay công ty con no tièn lai hon 900 triÇu dông (bao gôm cå läi 

trong han và lâi ph¡t). HÐQT dã cam kêt phäi trà l¡i tài sån là bât �Ùng sân di muon 

cua bên thir 3 dang còn thè châp ta¡i Vietin bank, do vay Công ty së tiep tue lo nguon 

dê trá cho Vietin bank dê giai châp tài sån này trà lai cho nguoi cho muon. 

Tiêp theo là Ngân hàng TMCP Quân dÙi (MB bank), công ty có kho£n ng quá 

han là 928tr. Ngân hàng dã yêu câu công ty thanh lý tài sån thÃ châp t¡i MB. Tháng 

11/2021 Công ty dã tiên hành thanh ly 04 xe ô to vói sô tiÁn 2,080 tý dong dÃ tât toán 

ng vói Ngân hàng MB và trå no gôc cho Ngân hàng Vietin 1 tý dông. 

Ngoài ra, Công ty con du ng phäi trä nhà cung cáp là: 82,522 tý dông, phâi trà 

tien khách hàng úng truróc là: 21,438 tý dông, phái trà nguròi lao dÙng bao gom cà 

tien luong và dãt coe là: 3,972 tý dông, phäi urá tiên BHXH là: 2,861 tý dÓng, phäi 

trà tien no vay cá nhân là: 6,284 tý dong, tiên thuê phäi nÙp nhà nuoe là 2,156 ty 

dong, các khoan phäi tr� khác là 9,031 tý dông. Hliçn Công ty chua có nguôn thu �e 

thanh toán. 

4. Ve nhân su: 
Hien nay toàn bÙ bôn thành viën HÙi dóng quan tri (HDQT), k� cà Chu tich 

HÙi dÓng quan trË cça Công ty dã lam don tur nhi�m và durge �¡i hÙi dông co �ông 



thuong niên ngày 16/5/2022 thông quua miên nhiçm toàn bÙ các thành viên HDQT 

(theo don và do hêt nhiçm ky), Dai hÙi cô dông thuong niên chua bâu duge Ùi dông 

quan tr/ thay thê. 

Tai Công ty TNIIH MTV VILXD LICOGI 166: öng Vù Công Hung dã thôi 

dám nhienm chúc vu Giám dôc, nguoi d¡i dien pháp lut và dã bôô nhiÇm ông Vk Dúc 

Manh sinh ngày 23/3/1986, c�n cuóc công dân sô 030086006587 do Cuc cánh sát 

quan lý hành chinh vê urât tu xä hÙi câp ngày 13/01/2022 giï chuc vu Giám dôc 

nguroi d¡i diÇn pháp luat tir ngày 26/10/2022. 

Mt khác do Công ty không có viÇe làm, nog luong ngurÝi lao �Ùng do v�y toàn 

bo cáan bÙ quan lý, Kê oán truong và nhân viên dã nghi viÇc tir dâu n�m 2022, hiçn 

nhan sur Công ty chi còn 01 nguoi là Tong Giám Dóc. 

Ong Vù Công Hung dã có don xin të chúc Tông giám dóc, nguroi d¡i diÇn theo 

pháp luat cça Công ty eó phàn LICOGI 166 gúi HDQT ngày 16/6/2022. 

III. KË HOACH H0AT DONG N�M 2023 

Voi tinh hinh cua công ty nhu duoc trinh bày ß trên, hiÇn công ty khöng có 

nguon tai chinh dê ho¡t dÙng, nguòi lao dÙng d� nghi viÇc, không thê triên khai duge 

hoat dÙng kinh doanh, Tông giám dóc kiên nghË �¡i hÙi �ông có �ông cho phép tam 

dung hoat dÙng công ty, thuc hiÇn viÇc bán thanh Iý các tài sån, thu hôi công no de 

Urà ng luong, ng ngân hàng, ng cá nhân và ng các nhà cung câp. 

IV. KËT LUAN: 

Trên dây là toàn bÙ Báo cáo kêt quå hoat dÙng Sän xuât kinh doanh n�m 2022, 

kê ho¡ch hoat dÙng n�m 2023. Kinh trinh DHÐCÐ xem xét, thào lun và thông qua. 

Thay mat Ban giám dôc, Tôi xin trân trong c£m on và kinh chúc Quý vË d¡i 

biêu, Quý co dông manh khoe, hanh phúc và thành công. 

Tran trong câm on! 
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