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THÔNG TIN CHUNG

1.Thông tin khái quát
•	 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
•	 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304793946 do Sở Kế hoạch 

& Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/01/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 
08/05/2018

•	 Vốn điều lệ: 122.000.000.000 đồng
•	 Địa chỉ: Số 73, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
•	 Số điện thoại: (028) 38 113 204 
•	 Số fax: (028) 38 111 951
•	 Website: http://tayho.com.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển
•	 Tháng 10/1993, thành lập Văn phòng đại diện phía Nam – Công ty Tây Hồ. 
•	 Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ trên cơ sở sáp nhập: Công ty Tây Hồ 

– Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng và Công ty Xây dựng 232 – Tổng Cục 
Công Nghiệp Quốc Phòng. 

•	 Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại TP. Hồ Chí Minh, đặt 
trụ sở chính tại số 73 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

•	 Tháng 01/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại TP. Hồ Chí Minh chuyển thành 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 4103005861 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 
04/01/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước 
chiếm tỷ lệ 51%); Tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê 
kho xưởng.

•	 Tháng 4/2008, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ 
đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản.

•	 Tháng 4/2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 lên 41 tỷ 
đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản. 

•	 Tháng 5/2015, Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đợt 3 
lên 80 tỷ đồng; Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Xây lắp Tây Hồ là 9,70% (trước khi CPH là doanh nghiệp nhà nước) và 
đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8.

•	 Tháng 03/2018, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 4 lên 122 
tỷ đồng và đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9.
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh: 
•	 Thi công xây dựng: Các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, hạ tầng.
•	 Kinh doanh bất động sản: Phát triển dự án bất động 

sản, kinh doanh nhà kho, xưởng cho thuê.
Địa bàn kinh doanh: 
Địa bàn kinh doanh tập trung ở khu vực kinh tế trọng 
điểm phía nam.
4. Các rủi ro
Rủi ro về mặt pháp luật
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ 

phần, trở thành Công ty đại chúng nên mọi hoạt động 
của Công ty chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật Xây 
dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư Công, Luật Đất đai và các 
quy định liên quan đến môi trường; 

Ngoài ra, trong từng thời kỳ các chính sách của Nhà 
nước, của các địa phương có thay đổi, nhất là các lĩnh 
vực liên quan đến bất động sản, đền bù, tiền chuyển 
mục đích sử dụng đất; 

Liên quan đến các qui định mới về quản lý chất lượng 
và xây dựng đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty.

Rủi ro đặc thù ngành
Với kinh doanh bất động sản:
•	 Chính sách Nhà nước liên quan đến đền bù, 

pháp lý đất, pháp lý dự án ngày càng khó khăn 
và chặt chẽ; Năm 2020 Quốc hội sẽ thông qua 

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
Cơ cấu bộ máy quản lý

luật đất đai, cần tìm hiểu các thay đổi của Luật 
để áp dụng tránh vướng mắc;

•	 Hệ thống quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập, 
chồng chéo, đặc biệt trong khâu quản lý đất đai, 
môi trường và quy hoạch cũng tiềm ẩn nhiều 
rủi ro.

Với kinh doanh xây dựng:
•	 Hoạt động đấu thầu và thi công xây dựng các 

dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước bị ràng 
buộc bởi các quy định cứng về quản lý đầu tư 
xây dựng không theo kịp biến động của thị 
trường; 

•	 Thị trường nguồn vốn ngoài ngân sách cần 
được đánh giá đúng về nguồn vốn, giá cả, về 
Chủ đầu tư để tránh rủi ro;

•	 Công tác thanh tra, kiểm toán với các công trình 
vốn ngân sách được lặp lại nhiều lần, ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp;

•	 Sự biến động về giá cả của các chủng loại nguyên 
nhiên vật liệu, đặc biệt nguồn tài nguyên (cát, 
điện ,..) ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất 
kinh doanh;

•	 Biến động về giá nhân công xây dựng ngày 
càng lớn, các quy định về sử dụng lao động 
ngày càng khắt khe, ảnh hưởng trực tiếp đến 
gia thành sản xuất;

•	 Áp lực cạnh tranh với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
ngày càng gay gắt.
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6. Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
•	 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: mục tiêu 

trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp ở phân 
khúc cao cấp, trung cấp; là mảng hoạt động đóng góp 
lợi nhuận chủ yếu cho Công ty.

•	 Đối với hoạt động thi công xây dựng: được đánh giá là 
một trong 100 công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh 
vực quản lý chất lượng xây dựng; mở mới Công ty liên 
kết cho hoạt động thi công xây dựng.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
•	 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: 

Tập trung nhóm khách hàng chuyên gia, quản lý nước 
ngoài làm việc tại các Khu công nghiệp ở Bình Dương, 
Đồng Nai; các doanh nhân, trí thức trẻ; các nhà đầu tư 
bất động sản bằng các dự án trung, cao cấp với thiết kế 
hướng đến tiêu chuẩn chất lượng về môi trường sống, 
nhiều tiện ích, kết hợp giữa hiện đại và văn hóa bản sắc. 
Lựa chọn đầu tư dự án tại các khu đô thị đang phát triển 
nhằm có được dòng tiền ổn định;
Củng cố, phát huy sự hợp tác với các bên để tận dụng 
thế mạnh mỗi bên trong dự án.

•	 Đối với hoạt động thi công xây dựng:
Tập trung vào những công trình xây dựng do Công 
ty (hoặc công ty liên kết) làm chủ đầu tư; Chọn lọc để 
tham dự chào thầu các công trình có quy mô vừa với 
giá trị đến 500 tỷ đồng ở các lĩnh vực xây dựng công 
nghiệp (đặc biệt các khu Công nghiệp), hạ tầng, giao 

thông, xây dựng dân dụng;
Với các dự án có nguồn vốn ngân sách, chú trọng các 
dự án được quản lý bởi các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự 
án chuyên nghiệp;
Hoàn thiện, đổi mới trong từng công đoạn quản lý, sản 
xuất; đặc biệt quan tâm đến đầu tư thiết bị, công nghệ 
nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất.

Các cam kết của công ty đối với môi trường, xã hội và 
cộng đồng:

•	 Đối với khách hàng: luôn nhận được sản phẩm tốt nhất 
so với giá trị đầu tư.

•	 Đối với môi trường và cộng đồng: thông qua chính 
sách thân thiện với môi trường, Công ty cam kết hạn 
chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến môi 
trường, cộng đồng trong suốt quá trình thi công xây 
dựng, thực hiện dự án.

•	 Đối với người lao động: thông qua chính sách lương 
thưởng, đào tạo, phúc lợi và trọng dụng nhân tài, Công 
ty cam kết một môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
năng động để rèn luyện và phát triển bản thân.

•	 Đối với cổ đông, đảm bảo lợi ích của cổ đông trong 
ngắn hạn và dài hạn thông qua việc:
- Duy trì mức tăng trưởng và sinh lợi của Công ty;
- Đảm bảo cung cấp các thông tin minh bạch và đầy 

đủ;
- Xây dựng chiến lược phát triển bền vững phù hợp 

với từng giai đoạn.
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Bà TRẦN MINH THU 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

•	 Năm sinh: 1960
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)
•	 Kinh nghiệm: gắn bó với Công ty trong suốt chặng 

đường 25 năm hoạt động, bà Trần Minh Thu giữ 
một vị trí quan trọng góp phần vào sự phát triển 
và thành tựu vượt trội của Công ty, đặc biệt là thời 
gian từ sau cổ phần hóa.

•	 Quá trình công tác tại Công ty: Trưởng văn phòng 
đại diện, Phó giám đốc chi nhánh, Giám đốc Chi 
nhánh, Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị kiêm Tổng giám đốc.

Ông LÊ QUANG PHÚC 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

•	 Năm sinh: 1966
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng), Thạc sĩ quản trị kinh doanh 
(WSU-Hoa Kỳ).

•	 Kinh nghiệm: Ông Lê Quang Phúc có hơn 20 năm 
kinh nghiệp làm việc ở các vị trí quản lý cao cấp 
trong các doanh nghiệp vừa và lớn ở Việt Nam. 
Với bề dày kinh nghiệm của mình, ông Lê Quang 
Phúc hiện đang tham gia tư vấn về tái lập/tái cấu 
trúc doanh nghiệp, quản lý chiến lược, xây dựng 
hệ thống quản lý, quản lý dự án, đầu tư, mua bán 
và sát nhập doanh nghiệp cho nhiều Công ty tại 
Việt Nam.

•	 Quá trình công tác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Công ty BDSC, Phó Tổng giám đốc CIENCO 5, Giám 
đốc Điều hành của PACE. Hiện nay, ông Lê Quang 
Phúc là thành viên Hội đồng Quản trị, cố vấn chiến 
lược và cố vấn quản lý của nhiều Công ty hoạt 
động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Bà NGUYỄN HƯƠNG GIANG 
Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

•	 Năm sinh: 1984
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 

Thạc sĩ Quản lý Xây dựng (Viện Công nghệ châu Á 

7. Tổ chức và nhân sự 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN ĐIỀU HÀNH -AIT)

•	 Kinh nghiệm: Khởi đầu với vị trí trưởng phòng 
nhân sự, bà Nguyễn Hương Giang đã có cơ hội  
tìm hiểu sâu hơn về tổ chức và hệ thống quản lý 
của Công ty. Với tinh thần cầu tiến và nỗ lực không 
ngừng trong công việc, bà đã dần trở thành nhân 
tố quan trọng trong việc đổi mới tổ chức, định 
hướng phát triển Công ty, đặc biệt với mảng kinh 
doanh bất động sản. 

•	 Quá trình công tác tại Công ty: Trưởng phòng 
Nhân sự, Giám đốc Nhân sự, Phó Tổng giám đốc 
Đầu tư.

Ông NGUYỄN VĂN NÔNG 
Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Kinh 
doanh

•	 Năm sinh: 1974
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Đại học 

Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh)
•	 Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Văn Nông hiện đang 

giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh 
doanh của Công ty. Với bề dày kinh nghiệm trong 
công tác quản lý, khả năng thiết lập quan hệ với 
khách hàng, cùng với sự nỗ lực cải tiến công tác 
quản lý thi công xây dựng, kinh doanh đấu thầu, 
Ông đã đưa hoạt động kinh doanh của Công ty 
ngày một nề nếp, bài bản hơn trong suốt 18 năm 
gắn bó cùng Công ty.

•	 Quá trình công tác tại Công ty: Chỉ huy trưởng 
Công trình, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Trường 
phòng Kinh doanh; Phó Tổng giám đốc Kinh 
doanh.

Bà NGUYỄN THỊ THOA 
Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng

•	 Năm sinh: 1972
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 

(Đại học Tài chính TP. Hồ Chí Minh)
•	 Kinh nghiệm: Với 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực tài chính – kế toán, bà Nguyễn Thị Thoa hiện 
đang quản lý hoạt động tài chính của hai mảng 
xây lắp và bất động sản. Với chuyên môn sâu và 
kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, bà đã 
thực hiện tốt vai trò quản lý tài chính hiệu quả, góp 
phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.
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•	 Quá trình công tác tại Công ty: Kế toán Tổng hợp, 
Kế toán trưởng.

Bà TRẦN THỊ HUYỀN 
Phó Tổng Giám đốc Cung ứng

•	 Năm sinh: 1975
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân 

hàng (Đại học Tài chính TP. Hồ Chí Minh)
•	 Kinh nghiệm: Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực Kế toán xây dựng dự án bất động sản và nhiều 
năm trong lĩnh vực quản lý mua bán vật tư, thiết 
bị; Hiện bà Trần Thị Huyền đang quản lý mảng 
cung cấp vật tư thiết bị,  giao khoán thầu phụ thi 
công các gói thầu hoàn thiện, với vai trò hiện tại  
Bà đang quản lý tốt và hiệu quả đóng góp vào sự 
phát triển bền vững của Công ty.

•	 Quá trình công tác tại Công ty: Kế toán Công trình, 
Kế toán Tổng hợp, Phó Tổng giám đốc Nội chính, 
Phó Tổng giám đốc Cung ứng.

Ông NGUYỄN TƯỜNG SƠN 
Phó Tổng Giám đốc Thi công

•	 Năm sinh: 1975
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Đại học 

Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh)
•	 Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Tường Sơn hiện đang 

giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công 
của Công ty. Với bề dày kinh nghiệm trong công 
tác quản lý, cùng với sự nỗ lực cải tiến công tác 
quản lý thi công xây dựng, Ông đã đưa hoạt động 
thi công của Công ty ngày một nề nếp, bài bản 
hơn trong suốt 5 năm gắn bó cùng Công ty.

•	 Quá trình công tác tại Công ty: Chỉ huy trưởng 
Công trình, Trưởng phòng Quản lý thi công, Phó 
Tổng giám đốc Thi công.

BAN KIỂM SOÁT

Ông BÙI VĂN QUYẾT - Trưởng Ban Kiểm soát
•	 Năm sinh: 1974
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán, 

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Đại học Kinh tế TP. Hồ 
Chí Minh)

•	 Quá trình công tác: Ông Bùi Văn Quyết nắm giữ các 
chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty 
Khai thác khu bay; Phó phòng Tài chính kế toán 
- Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Tổng 
công ty cảng Hàng không Việt Nam).

Ông PHAN HOÀNG NHÂN - Thành viên Ban Kiểm soát 
•	 Năm sinh: 1977
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Đại học 

Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh)
•	 Quá trình công tác: Ông Phan Hoàng Nhân đã giữ 

chức vụ quản lý tại các công ty lớn như Công ty 
Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Công ty TNHH  xây 
dựng Nam Bờ Đông...

Bà NGUYỄN THU THỦY - Thành viên Ban Kiểm soát
•	 Năm sinh: 1983
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn Anh (Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh), 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Đại học Xứ Wales).

•	 Quá trình công tác: Hiện nay bà Nguyễn Thu Thủy 
giữ vị trí Phó phòng Phát triển Dự án Công ty.

Những thay đổi trong Ban điều hành
Hội Đồng Quản Trị đã điều chỉnh chức danh Phó Tổng 
Giám Đốc Nội chính đối với bà Trần Thị Huyền. 

Số lượng cán bộ, nhân viên
Tại thời điểm 31/03/2019, Công ty có 145 cán bộ nhân 
viên đang làm việc (tăng 31% so với cùng kỳ năm trước).

Trình độ

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng, Trung cấp

Lao động phổ thông

Số lượng

05

93

26

21

Tỷ lệ 

3,4%

64,1%

17,9%

14,6%
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Chính sách đối với người lao động
Chính sách tài chính

•	 Thu nhập bình quân năm 2018 của cán bộ nhân viên 
Công ty là 15.000.000 đồng/tháng (không bao gồm 
công nhân lao động trực tiếp tại các công trường)

•	 Năm 2018 là năm thứ sáu Công ty áp dụng hiệu quả 
công cụ đánh giá kết quả công việc (KPIs) và luôn 
được cải tiến qua mỗi năm, kết quả đánh giá KPIs 
cuối năm để xét khen thưởng và xem xét điều chỉnh 
lương.

Chính sách phi tài chính
•	 Năm 2018, ngoài quy định của Luật lao động (như 

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Tai nạn, Tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ,…) Lãnh đạo Công ty tiếp tục phát 
tuy các chính sách đã trở thành Văn hóa Tây Hồ như: 
Bảo hiểm Nhân thọ cho cấp quản lý, trang bị đồng 
phục, cơm trưa, các hoạt động du lịch hè, Team 
building, tiệc tất niên cho toàn bộ cán bộ nhân viên 
và gia đình;

•	 Khối văn phòng: Công ty đã sắp xếp, bố trí lại văn 
phòng ở trụ sở chính theo hướng chia thành các 
khối: Bất động sản, Xây dựng và khối hỗ trợ;  Đầu tư 
cải tạo, nâng cấp môi trường làm việc hiện đại, tiện 
nghi, thân thiện góp phần tạo điều kiện cho người 
lao động làm việc theo hướng chuyên nghiệp; tạo 
dựng hình ảnh, thương hiệu với các đối tác;

•	 Khối công trường: Tiếp tục phát huy, nâng cấp trang 
bị đồng bộ các văn phòng Ban chỉ huy, từ nơi làm 
việc, ăn, nghỉ đến tổ chức khu vực thi công, kho bãi; 
đặc biệt về trang thiết bị làm việc, về hạ tầng phục 
vụ cho việc thực hiện theo Qui trình Iso, về đảm bảo 

an toàn lao động. Tất cả với mục tiêu cho người lao 
động một môi trường làm việc chuyên nghiệp, an 
toàn và đạt hiệu quả;

•	 Ngoài ra, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt 
động đoàn thể, tổ chức các giải bóng đá với đối tác, 
kỉ niệm ngày thành lập Công ty, chương trình xây 
dựng nhà tình nghĩa tại Bình Dương, và các chương 
trình từ thiện khác…góp phần xây dựng lối sống 
nhân văn, lan tỏa tích cực đến các cá nhân và xã hội.

Chính sách đào tạo
•	 Công tác đào tạo luôn được quan tâm một cách 

thấu đáo, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều 
kiện tốt nhất cho cán bộ nhân viên phát triển toàn 
diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm, 
quyết tâm xây dựng một đội ngũ nhân viên thành 
thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh 
doanh, chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và 
nhiệt tình phục vụ. 

•	 Năm 2018 Công ty tập trung đào tạo chủ yếu vào 3 
lĩnh vực:
- Hướng dẫn, đào tạo Qui trình, hệ thống; đặc biệt 

với các nhân sự mới, với các Qui trình được nâng 
cấp;

- Đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ thi công xây dựng 
cho các kĩ sư (phần mềm Kata, phần mềm đồ họa 
Revit, kỹ năng sử dụng excel trong xây dựng…).

- Tham quan học tập các giải pháp quy hoạch, thiết 
kế dự án đô thị xanh, công nghệ sản xuất và thi 
công tường bê tông chịu lực đúc sẵn (Precast 
Panels) tại Thái Lan, Malaysia...
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8. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở 
hữu

Tại thời điểm 31/3/2019

STT

1.

2.

3.

4.

5.

Tên cổ đông

Trần Minh Thu

Công ty CP Đầu Tư & Xây Lắp Tây Hồ

Lê Thị Mùi

Trần Thị Huyền

Trần Hoàng Tuấn

Số lượng CP

2.583.267

853.278

800.000

737.743

665.000

Tỷ lệ

21,17%

6,99%

6,56%

6,05%

5,45%

Danh sách cổ đông lớn

Vốn điều lệ của Công ty:

Số lượng cổ phần:

Mệnh giá cổ phần:

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:

Số lượng cổ phần bị phong tỏa:

Cổ phiếu quỹ:

122.000.000.000 đồng

12.200.000 cổ phần

10.000 đồng

12.199.956 cổ phần

0 cổ phần

0 cổ phần

44 cổ phần

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu quỹ

Trong đó:

Cổ đông Công ty CP Đầu Tư & Xây Lắp Tây Hồ

Cổ đông khác

Tổ chức

Cá nhân

Số lượng cổ đông

144

1

1

144

5

140

Số lượng cổ phần

12.199.956

44

853.278

11.346.678

1.534.660

10.665.296

% vốn điều lệ

99,999%

0,001%

6,99%

93,01%

12,58%

87,42%

Cơ cấu cổ đông



11

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu 

Tổng doanh thu thuần 
trong đó:

•	 Doanh thu xây lắp
•	 Doanh thu kinh doanh BĐS
•	 Doanh thu cho thuê
•	 Doanh thu khác

Doanh thu tài chính

Thu nhập khác

Lợi nhuận trước thuế 
trong đó:

•	 LN từ hoạt động kinh doanh
•	 Lợi nhuận khác

Lợi nhuận sau thuế

Tổng giá trị tài sản

Thực hiện 
2017

317.779 

259.940
40.150

7.620
10.070

940

115

18.403 

19.557
-1.154

15.092

445.893

  
Kế hoạch

400.000 

383.000
-

7.000
10.000

-

-

23.200 

18.560

  
Thực hiện

300.755 

283.237
-

7.718
9.800

3.379

1.630

18.830 

17.970
860

15.315

688.048

Tỷ lệ thực hiện 
so với kế hoạch

75,19% 

73,95%
-

110,26%
98,00%

-

-

81,16% 

82,52%

Tỷ lệ tăng trưởng 
so với 2017

-5,36% 

10,40%
-

1.30%
-2,68%

259,47%

1.317,39%

2,32% 

-8,11%
174,52%

1,48%

54,31%

2018
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Phân tích kết quả thực hiện so với kế hoạch
So sánh mục tiêu đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 
2018, các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 
đều không đạt so với kế hoạch (đang giữ mức bình quân, 
không tăng trưởng), xuất phát từ các nguyên nhân sau:

•	 Dự án căn hộ cao cấp Compass One đã hoàn thành 
khâu bán hàng, tiến độ thi công đạt kế hoạch, tuy nhiên 
theo qui định, chưa được ghi nhận doanh thu;

•	 Một số công trình giao thông, hạ tầng tiếp tục bị vướng 
khâu giải phóng mặt bằng và xử lý thiết kế điều chỉnh 
của Chủ đầu tư;

•	 Công việc đầu vào cho khối thi công xây dựng thiếu, 
khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp 
địa phương; Chưa đẩy mạnh việc mở mới các thị trường 
xây lắp; Chưa có cơ hội trúng thầu công trình hạ tầng 
lớn để đảm bảo tăng năng lực sản xuất;

•	 Điều chỉnh định hướng hoạt động nhận thầu thi công 
xây dựng: hạn chế tham dự đấu thầu các dự án tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, hạn chế tham dự các gói thầu phải cạnh 
tranh cao về giá, không đạt hiệu quả kinh tế;

•	 Khối đầu tư bất động sản đang phát triển tốt, tuy nhiên 
chưa tới chu kỳ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.

Các chỉ tiêu

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán hiện hành:

    Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

    TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh:

             TS ngắn hạn - Hàng tồn kho

                         Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay phải thu khách hàng:

                    Doanh thu thuần

                Phải thu khách hàng

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần

Năm 2017

1,67

 

1,08

 

0,75

 

 

 

59,96

149,76

 

2,24

 

 

0,71

 

4,75 

8,45 

3,38 

6,15 

Năm 2018

1,35

1,54

0,77

74,22

287,93

5,41

0,44

5,09

8,64

2,23

5,97

Đơn vị

Lần

Lần

Lần

%

%

Lần

Lần

%

%

%

%

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
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Phân tích biến động của các chỉ tiêu
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

•	 Năm 2018, các chỉ số đánh giá về khả năng thanh toán 
của Công ty ở mức khá tốt; phản ánh Công ty hoàn toàn 
có khả năng chi trả các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn, 
đồng thời thỏa mãn những nhu cầu tiền chi đột xuất. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
•	 Các chỉ số năm 2018 của Công ty đều tăng do đầu tư 

dự án Căn hộ cao cấp Compass – One chưa đến kì ghi 
nhận doanh thu và đã ghi nhận khoản tiền nhận trước 
của khách hàng cho Dự án. 

Chỉ số về năng lực hoạt động
•	 Chỉ số vòng quay tài sản năm 2018 ở mức 0,44 lần, có 

biến động giảm do việc đầu tư dự án bất động sản 
nhưng chưa đến kì ghi nhận doanh thu.

•	 Chỉ số vòng quay phải thu khách hàng trong năm 2018 
ở mức 5,41 lần, tốt hơn năm 2017 cho thấy tốc độ thu 
hồi công nợ nhanh hơn, giúp Công ty có dòng tiền tốt, 
chủ động nguồn vốn lưu động cho kinh doanh, sản 
xuất.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
•	 Nhìn chung, các chỉ số này có biến động nhỏ so với 

năm 2017. 
•	 Các chỉ số này sẽ được cải thiện trong các năm tới khi 

Dự án Compass One hoàn thiện bàn giao và  ghi nhận 
doanh thu.

3. Tình hình tài sản
Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Tổng tài sản

Năm 2017

270.161

27.108

157.630

83.792

1.630

175.733

445.893

Năm 2018

394.241

70.146

106.012

197.097

985

293.806

688.048

Tăng / Giảm

124.080

43.038

-51.618

113.305

-645

118.073

242.154

Tỷ lệ +/-

45,93%

158,76%

-32,75%

135,22%

-39,57% 

67,19%

54,31%
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Phân tích biến động các chỉ số tài sản:
•	 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc 

năm tài chính có nhiều thuận lợi, tiền và các khoản 
tương đương tiền tăng 43,038 tỷ đồng tương đương 
158,76% so với đầu năm, khoản tiền tăng một phần 
đến từ khoản người mua thanh toán cho dự án 
Chung cư cao cấp Compass One ở Bình Dương. 

•	 Khoản phải thu ngắn hạn giảm 51,618 tỷ đồng tương 
đương 32.75 % so với cuối năm 2017, do Công ty đạt 
kế hoạch thu hồi công nợ.

•	 Hàng tồn kho năm nay tăng 113,305 tỷ, tương 
đương 135,22% so với cuối năm 2017, do phần lớn 
đến từ khoản chi phí đầu tư vào Dự án Compass 
One. Hiện tại, dự án đang trong quá trình xây dựng 
để kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng, khoản thu 
này sẽ mang lại doanh thu lớn cho Công ty trong 
năm 2020.

•	 Trong năm, tài sản dài hạn tăng 118,073 tỉ đồng 
tương đương 67,19% so với cuối năm 2017, do Công 
ty góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Long Thành 
Riverside. Hiện tại Công ty đang sở hữu tỷ lệ góp 
vốn vào doanh nghiệp này là 48.42%.

•	 Quy mô tổng giá trị tài sản tăng 54,31 % so với năm 
2017; Tổng tài sản tăng liên tục với mức tăng trưởng 
lớn, các hoạt động đầu tư dự án đang được tiến 
hành để mang lại lợi nhuận trong tương lai.

4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:
Dự án căn hộ cao cấp Compass One:
Diện tích đất 5.500 m2, quy mô xây dựng 1 tầng hầm, 

21 tầng nổi tại vị trí khu dân cư Chánh Nghĩa - Thủ Dầu 
Một - Bình Dương: đã hoàn thành công tác bán hàng, 
thi công xây dựng phần khung sàn bê tông cốt thép 
đến tầng thứ 10, đạt tiến độ. Kế hoạch hoàn thành bàn 
giao căn hộ dự kiến vào quí 4/ 2020; Ngày 16/3/2019 
công ty đã tổ chức Lễ tri ân khách hàng với chương 
trình ấn tượng đặc sắc lần đầu tiên có tại Bình Dương 
ghi dấu ấn đối với khách hàng về hình ảnh và thương 
hiệu Tây Hồ.

Dự án Căn hộ dịch vụ cao cấp tại Bình Dương:
Diện tích đất 500 m2, quy mô xây dựng 1 hầm, 8 tầng 

nổi tại vị trí khu dân cư Chánh Nghĩa – Thủ Dầu Một – 
Bình Dương, đang triển khai thiết kế và xin phép xây 
dựng.

Dự án Long Thành Riverside (qui mô 40ha): 
Công ty Long Thành Riverside đã nhận được văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư dự án Long Thành 
Riverside của UBND Tỉnh Đồng Nai; Các thủ tục pháp lý 
tiếp theo: đền bù, nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi 
tiết 1/500, thu hồi đất, giao đất của dự án đang triển 
khai theo kế hoạch. Dự án phát triển theo phân khúc 
cao cấp, gần gũi với thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 
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Dự kiến quý 4/2019 hoàn thành quy hoạch 1/500.
Tổng kho Tây Hồ - Long Bình: 
Quy mô 22.000 m2 tiếp tục duy trì khai thác cho thuê 

đạt kế hoạch với đối tác Sotrans.
Khu đất 2.700 m2 tại Phan văn Trị - Gò Vấp: 
Tiếp tục khai thác cho thuê làm siêu thị Coopmart ổn 

định, hiệu quả với Công ty Đông Đô Thành.
Khu đất 1.800 m2 tại Thủ Dầu Một - Bình Dương:
Tiếp tục khai thác làm kho trung tâm của Công ty.
Dự án Thung Lũng Xanh: 
Năm 2018 Công ty đã thoái hết vốn ở Công ty Cổ 

phần Long Thuận Lộc – Chủ đầu tư dự án Thung Lũng 
Xanh, thu hồi dòng vốn đầu tư hợp lý, tránh các rủi ro.

5. Những cải tiến, tiến bộ Công ty đã đạt được: 
Về cơ cấu tổ chức
•	 Đã phân định thành 2 khối kinh doanh: Bất động sản 

và Thi công xây dựng; các khối hoạt động theo chức 
năng nhiệm vụ riêng của mình. Khối hỗ trợ gồm các 
Bộ phận Hành chính – Nhân sự, Tài chính – Kế toán;

•	 Về khối kinh doanh bất động sản: tổ chức và tuyển 
dụng đủ các bộ phận, vị trí (Bộ phận Đầu tư, Bộ 
phận Pháp lý, Bộ phận kinh doanh, Quản lý thiết kế, 
Phòng QS, Phòng QA, các Ban Quản lý dự án) đáp 
ứng chức năng nhiệm vụ phát triển và điều hành dự 
án làm nền tảng cho việc phát triển thành công ty 
kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp;

•	 Về khối thi công xây dựng: tiếp tục ứng dụng thực 
tế đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức sản xuất xây 
dựng theo mô hình giám đốc thi công, hệ thống qui 
trình quản lý chất lượng vận hành đạt hiệu quả;

•	 Tăng thêm phạm vi ủy quyền của các cấp quản lý 
đặc biệt là các Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng 
Giám đốc Thi công, Phó Tổng Giám đốc Cung ứng 
để tăng cường tính chủ động của các bộ phận trong 
việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

•	 Đã xây dựng mô hình Phòng Tài chính - Kế toán 
phục vụ đạt mục tiêu cho Công ty mẹ và các Công ty 
liên kết. Đang tuyển dụng vị trí Giám đốc tài chính, 
sẵn sàng cho việc phát triển các dự án bất động sản 
trong tương lai gần.

Về hệ thống và các phần mềm quản lý
•	 Với khối kinh doanh bất động sản: 

- Đang xây dựng hệ thống quản lý theo mô hình 
qui trình tinh gọn, sử dụng các phần mềm kết nối 

công việc, báo cáo kết quả và đánh giá theo quá 
trình, nhanh, xác thực;

- Đang đặt hàng nội bộ phần mềm quản lý công 
việc, đảm bảo mục tiêu giao nhận việc, báo cáo 
kết quả theo hệ thống nhanh, chính xác; Từ đó 
việc đánh giá KPIs cho nhân viên, bộ phận sẽ thực 
tế, chính xác; 

- Đã đầu tư phần mềm quản lý bán hàng, phục vụ 
việc quản lý các khách hàng của các dự án bất 
động sản;

- Đang triển khai phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản 
cho toàn Công ty;

•	 Với khối thi công xây dựng:
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quy trình theo hướng 

tinh gọn, phù hợp với thực tế vận hành;
- Năm 2018 các công trường đã triển khai đồng bộ 

các quy trình quản lí bằng phần mềm;
- Lần đầu tiên, phần mềm báo cáo của các Ban chỉ 

huy được điều chỉnh để tích hợp các tính năng có 
hiệu quả cao từ các đề xuất, phản biện của nhóm 
các kỹ sư sử dụng;

- Năm 2018 Công ty cũng đã viết và sử dụng được 
phần mềm quản lý thiết bị cho bộ phận cung 
ứng, phần mềm này làm thay đổi toàn bộ phương 
pháp quản lý vật tư – thiết bị, đạt hiệu quả cao;

- Tiếp tục rút kinh nghiệm và cải tiến công tác giao 
nhận KPIs cho bộ phận, cá nhân sát với mục tiêu 
Công ty, nâng cao hiệu quả thực hiện đánh giá 
người lao động theo phương pháp định lượng. 

Về đội ngũ nhân sự:
•	 Được bổ sung, thay đổi ở nhiều vị trí đảm bảo đủ 

năng lực, phù hợp văn hóa Công ty; đặc biệt ở các 
bộ phận của khối Bất động sản, ở khối Thi công nhà 
cao tầng, ở phòng Đấu thầu;

•	 Năm đầu tiên tuyển dụng được nhiều vị trí quản lí 
cấp trung đạt yêu cầu.

Về sản phẩm:
•	 Sản phẩm dự án Bất động sản: Thành công cao với 

dự án căn hộ cao cấp Compass One ở Thủ Dầu Một – 
Bình Dương. Compass One đạt được nhiều mục tiêu: 
thiết kế, bán hàng, quản lý đầu tư, xây dựng. Đội ngũ 
của Tây Hồ được nâng tầm khá tốt sau thành công 
của dự án này;

•	 Sản phẩm thi công xây dựng: Phải kể đến công trình 
Compass One, Nhà làm việc chính Công an Tỉnh Bình 
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Dương, trụ sở hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước 
– Bình Dương. Thành công lớn nhất là chất lượng 
xây dựng, chất lượng hồ sơ, là tiến bộ của nhóm 
quản lý, điều hành; được Chủ đầu tư đánh giá cao.

6. Kế hoạch phát triển trong năm 2019
Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
•	 Dự án căn hộ cao cấp Compass one: quản lý điều 

hành dự án đảm bảo tiến độ theo cam kết với khách 
hàng, đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật và các quy 
định hiện hành của các cơ quan quản lý Nhà nước; 
thu hồi vốn đạt theo kế hoạch đảm bảo dòng tiền 
cho dự án và Công ty;

•	 Dự án Long Thành Riverside: Hoàn thành công việc 
quy hoạch, thiết kế, các thủ tục về đất, xin phép xây 
dựng, khởi công xây dựng dự án và triển khai công 
tác PR cho dự án; Khảo sát nghiên cứu khả thi giải 
pháp ứng dụng công nghệ tấm bê tông đúc sẵn 
(Precast Panels) cho giai đoạn xây dựng dự án; 

•	 Dự án căn hộ dịch vụ tại Khu dân cư Chánh Nghĩa 
- Thủ Dầu Một - Bình Dương: hoàn thành công tác 
pháp lý dự án, kế hoạch kinh doanh, thi công xây 
dựng;

•	 Tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác.
Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp
•	 Tập trung nâng cao năng lực, cải tiến biện pháp thi 

công, xây dựng đội ngũ để thực hiện các dự án do 
Công ty làm Chủ đầu tư đảm bảo các yêu cầu cao về 
chất lượng kỹ, mỹ thuật và tiến độ;

•	 Có sự chọn lọc khách hàng, dự án theo tiêu chí 
chuyên nghiệp, hợp tác, hiệu quả;

•	 Quán triệt việc triển khai nhiệm vụ tuân thủ các 
qui trình, hệ thống; Tăng cường việc kiểm soát vận 
hành, việc rà soát tinh gọn hệ thống, trong đó chú 
trọng việc áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng 
các phần mềm quản lý hiệu quả;

•	 Đẩy mạnh việc ủy quyền, giao quyền cho các Phó 
Tổng giám đốc, hướng tới việc điều hành thi công 
không có sự tham gia của Tổng giám đốc, sẵn sàng 
cho việc mở mới Công ty liên kết thực hiện hoạt 
động thi công xây dựng;

Đối với hoạt động tài chính
•	 Mở mới và triển khai Phòng Tài chính Kế toán, đáp 

ứng cao các công việc đầu tư bất động sản;
•	 Kiểm soát dòng tiền theo kế hoạch ngân sách đã 

được duyệt, phân bổ chi phí phù hợp cho các hoạt 
động kinh doanh để xác định đúng hiệu quả; 

•	 Duy trì, phát huy các công tác đã thực hiện tốt từ 
nhiều năm: Kiểm soát chi phí xây dựng, thu hồi vốn 
từ chủ đầu tư nhanh nhất;

•	 Đảm bảo các dự án đầu tư đã được đánh giá khách 
quan, khả thi trước khi thực hiện.

Đối với hệ thống quản lý
•	 Đẩy nhanh việc phát triển các phần mềm: quản lý 

văn bản, quản lý công việc; Dự kiến đến quý 3/2019 
đưa vào sử dụng; rà soát nâng cấp các phần mềm 
hiện hữu: phần mềm kế toán, bán hàng… đạt các 
yêu cầu quản lý;

•	 Chốt được phương án cải tiến, đầu tư hệ thống công 
nghệ thông tin;

•	 Phát huy việc phản biện của người sử dụng, tinh 
gọn các qui trình theo hướng tích hợp để các qui 
trình, hệ thống vận hành thực sự hiệu quả;

•	 Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền thông 
bằng nhiều hình thức;

•	 Phối hợp giữa các bộ phận thực hiện công tác giám 
sát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tuân 
thủ quy trình, hệ thống quản lý;

•	 Thực hiện ghi nhận, đánh giá kết quả KPIs hàng 
tháng làm cơ sở cho việc đánh giá nhân viên, nâng 
lương, bổ nhiệm;

•	 Phấn đấu việc tuân thủ hệ thống trở thành thói 
quen khi thực hiện nhiệm vụ.

Đối với đội ngũ người lao động
•	 Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực: đặc biệt quan 

tâm cho các bộ phận mới, nhân sự cho vị trí Tổng 
giám đốc xây dựng.

•	 Tiếp tục duy trì, phát huy các chính sách chăm sóc 
người lao động, tạo môi trường gắn bó, đoàn kết, vì 
màu cờ sắc áo Tây Hồ.
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1. Đánh giá chung của Hội đồng Quản trị về kết quả 
hoạt động của Công ty năm 2018

Năm 2018 Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu 
về doanh thu và lợi nhuận do việc suy giảm các hợp 
đồng xây lắp trong bối cảnh cạnh tranh cao tại các thị 
trường truyền thống và Công ty định hướng giảm thiểu 
đến mức thấp nhất các rủi ro tài chính, kinh doanh. 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tuy nhiên, Công ty đã tiếp tục gặt hái nhiều thành 
công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với việc 
bán toàn bộ các sản phẩm của Dự án căn hộ cao cấp 
Compass One, Bình Dương và hoàn thành việc giải 
phóng mặt bằng Dự án Long Thành Riverside. Những 
thành công này sẽ tạo cơ hội tăng mạnh doanh thu và 
lợi nhuận cho Công ty kể từ năm 2020.

Chỉ tiêu

Tổng Doanh thu thuần 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Lãi trên cổ phiếu (đồng/cp)

Thực hiện 2017

317.780

18.403

15.092

1.680

Thực hiện 2018

300.755

18.830

15.315

1.086

Tỷ lệ so với 2017

94,64%

102,32%

101,48%

64,64%

Kế hoạch 2018

400.000

23.200

18.560

Đvt: Triệu đồng

Kết quả kinh doanh năm 2018
Công ty đã đạt giá trị doanh thu và lợi nhuận như sau:

Các kết quả nổi bật trong năm 2018
•	 Đầu tư và kinh doanh bất động sản

- Dự án Compass One đã hoàn thành sớm việc bán 
hàng và hiệu quả cao; tiến độ xây dựng đúng kế 
hoạch đảm bảo bàn giao căn hộ cho khách hàng vào 
tháng 12/2020.

- Dự án Long Thành Riverside đã hoàn thành công tác 
đền bù giải phóng mặt bằng và được chấp thuận chủ 
trương đầu tư.

- Năng lực phát triển và quản lý dự án bất động sản 
trên tất cả các phương diện được nâng cao và chuyên 
nghiệp hoá đủ khả năng thực hiện các dự án phức 
tạp.

•	 Kinh doanh xây lắp
- Hệ thống quy trình quản lý thi công đã được tin học 

hoá và đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn của 
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

- Việc triển khai các công trình ngày càng vào nề nếp, 
chất lượng, tiến độ, an toàn lao động ngày càng được 
Chủ đầu tư đánh giá cao. Tuy nhiên hiệu quả của việc 
kinh doanh xây lắp khu vực nguồn vốn ngân sách 

ngày càng hạn chế do các bất cập về giá, về chính 
sách, về các công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà 
nước.

•	 Các hoạt động hỗ trợ
- Đội ngũ nhân sự được trẻ hoá, năng lực được bổ sung 

và cải thiện rõ rệt đồng thời phù hợp với văn hoá của 
Công ty.

- Các chính sách nhân sự và lợi ích của người lao động 
tiếp tục được duy trì ở mức cạnh tranh so với thị 
trường lao động; điều kiện và phương tiện làm việc 
được cải thiện và nâng cấp.

- Quản lý tài chính, vốn, dòng tiền chủ động và hiệu 
quả mặc dù hệ số nợ/tổng tài sản tăng mạnh do tăng 
các khoản người mua trả trước tiền mua căn hộ (thực 
chất là doanh thu bán căn hộ trong tương lai)

- Cơ cấu tài sản, vốn và chất lượng nợ phải thu, nợ phải 
trả vẫn tiếp tục nằm trong phạm vi an toàn so với các 
doanh nghiệp cùng ngành.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đảm bảo và nâng cao 
trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường của Công 
ty.
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2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động 
của Ban Điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động 
điều hành của Ban Điều hành thông qua 03 phương 
thức chủ yếu sau:

•	 Tiếp nhận và phản hồi các báo cáo định kỳ của Ban 
Điều hành về hoạt động và kinh doanh của Công 
ty.

•	 Tham gia trao đổi, thảo luận trong các cuộc họp 
điều hành của Ban Ban Điều hành.

•	 Tổ chức theo dõi, kiểm tra, và đánh giá việc triển 
khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình 
hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động của 
Ban điều hành và đã có sự phối hợp tốt với Ban điều 
hành để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, 
đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng quản trị 
đánh giá Ban Điều hành đã rất quyết tâm, nỗ lực và chủ 
động trong thực hiện những nhiệm vụ, công việc thuộc 
thẩm quyền và trong việc thực hiện kế hoạch kinh 
doanh đã đề ra. Ban Điều hành cũng đã xem xét kịp thời 
và chỉ đạo thực hiện các hoạt động một cách sát sao. 

Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các 
quy chế quản lý nội bộ của Công ty trong tiến trình 
thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ các nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông trong năm tài chính. Tuy nhiên, một số thành viên 
Ban Điều hành cần phải được tăng cường về năng lực 
quản lý chiến lược và phong cách lãnh đạo để đảm bảo 
việc phát triển của Công ty trong những năm sắp đến.

3. Hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị
Nhân sự của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị hiện có năm (05) thành viên, trong 

đó bà Trần Minh Thu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 
Tổng Giám đốc, ông Lê Quang Phúc, Phó Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, là thành viên độc lập, và 03 thành viên 
tham gia điều hành là Bà Nguyễn Hương Giang, ông 
Nguyễn Văn Nông và bà Nguyễn Thị Thoa.

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp 

định kỳ và bất thường, với sự tham dự đầy đủ của các 
thành viên Hội đồng Quản trị, để thảo luận và quyết định 
các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; đã 
ban hành 21 Nghị quyết liên quan đến các hoạt động 
kinh doanh, tài chính, bổ nhiệm nhân sự, phê duyệt các 
giao dịch có liên quan, chi trả cổ tức, tổ chức cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản.

Thống kê tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị 
trong năm 2018: bảng thống kê.

Chi tiết danh mục các Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị: Phụ lục 1.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thể hiện tinh 
thần trách nhiệm cao, làm việc có hiệu quả và đã thực 
hiện đầy đủ và đúng đắn quyền và trách nhiệm của 
thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định tại Điều 
lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, và Quy định Tổ chức 
và Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị cũng đã triển khai thực hiện tất cả 
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm tài 
chính.

Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác 
của Hội đồng Quản trị

Họ và tên

Trần Minh Thu

Lê Quang Phúc

Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Thị Thoa

Nguyễn Văn Nông

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham dự

17/17

17/17

17/17

17/17

17/17

Tỷ lệ

100%

100%

100%

100%

100%

Thống kê tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong năm 2018
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Năm 2018, Công ty đã thanh toán thù lao cho các 
thành viên Hội đồng Quản trị với tổng số tiền là 409,8 
triệu đồng. Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng 
quản trị nằm trong ngân sách đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2018 phê duyệt.

Ngoài thù lao, các thành viên thành viên Hội đồng 
Quản trị tham gia điều hành được trả lương theo chức 
danh đảm nhận và hưởng các lợi ích khác theo đúng các 
chính sách nhân sự dành cho người lao động của Công 
ty.

4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị đã thường xuyên mời các Kiểm soát 
viên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của 
Hội đồng Quản trị; chủ động cung cấp kịp thời các thông 
tin và báo cáo theo qui định tại Điều lệ Công ty và Quy 
chế Quản trị Công ty cho Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp với Hội đồng Quản trị 
và đơn vị kiểm toán độc lập để xem xét và đánh giá tình 
hình tài chính giữa kỳ và kết thúc năm tài chính của Công 
ty; góp ý với Hội đồng Quản trị về các chỉ tiêu tài chính và 
phòng ngừa rủi ro tuân thủ.

5. Các mục tiêu, kế hoạch, định hướng chiến lược 
của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị xác định Công ty tiếp tục 
theo đuổi và thực hiện các mục tiêu dài hạn đã được đề 
ra, cụ thể:

•	 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: được 
đánh giá là nhà phát triển dự án bất động sản 
chuyên nghiệp ở phân khúc cao cấp tại vùng kinh tế 

TT

1

2

3

4

5

Chỉ tiêu

Vốn điều lệ

Doanh thu thuần, trong đó

Doanh thu xây lắp

Doanh thu kinh doanh BĐS

Doanh thu cho thuê

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Kế hoạch

122.000

305.000

298.000

(*)

7.000

45.000

36.800

15~18%

Đơn vị tính: Triệu đồng
Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

(*) Dự án căn hộ Compass One chưa lên doanh thu trong năm 2019

Kế hoạch và định hướng chiến lược đối với hoạt 
động đầu tư và kinh doanh bất động sản

Tăng cường quản lý tiến độ xây dựng theo kế hoạch 
và duy trì tốc độ thu tiền khách hàng theo hợp đồng 
mua bán đối với Dự án căn hộ cao cấp Compass One.

Hoàn thành công tác quy hoạch, thiết kế, xin phép xây 
dựng và đảm bảo khởi công dự án trong năm tài chính 
2019 đối với Dự án Long Thành Riverside.

trọng điểm phía Nam
•	 Đối với hoạt động kinh doanh xây dựng: được đánh 

giá là một trong 100 công ty hàng đầu Việt Nam 
trong lĩnh vực quản lý chất lượng xây dựng;
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Hoàn thành các thủ tục pháp lý và kế hoạch phát triển 
dự án đối với Dự án căn hộ dịch vụ tại Khu dân cư Chánh 
Nghĩa, Thủ Dầu Một.

Tổ chức Công ty theo định hướng kinh doanh bất 
động sản chuyên nghiệp và mở rộng thị trường đầu tư 
trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kế hoạch và định hướng chiến lược đối với hoạt 
động kinh doanh xây dựng

Tập trung nâng cao năng lực, cải tiến biện pháp thi 
công, xây dựng đội ngũ để thực hiện các dự án do Công 
ty làm Chủ đầu tư đảm bảo các yêu cầu cao về chất lượng 
kỹ, mỹ thuật và tiến độ;

Có sự chọn lọc khách hàng, dự án theo tiêu chí chuyên 
nghiệp, hợp tác, hiệu quả;

Quán triệt việc triển khai nhiệm vụ tuân thủ các qui 
trình, hệ thống; Tăng cường việc kiểm soát vận hành, 
việc rà soát tinh gọn hệ thống, trong đó chú trọng việc 
áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm 
quản lý hiệu quả;

Đẩy mạnh việc ủy quyền, giao quyền cho các Phó Tổng 
giám đốc, hướng tới việc điều hành thi công không có sự 
tham gia của Tổng giám đốc, sẵn sàng cho việc mở mới 
Công ty liên kết thực hiện hoạt động thi công xây dựng;

Kế hoạch và định hướng chiến lược đối với các hoạt 
động khác:

Nâng cao năng lực quản lý tài chính
•	 Tiếp tục duy trì các các kế hoạch, biện pháp quản lý 

tài chính đang có hiệu quả; tăng vòng quay vốn kinh 
doanh trên tất cả các hoạt động kinh doanh.

•	 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện 
môi trường làm việc

•	 Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nhân 
tài; tập trung tăng cường đội ngũ nhân lực có năng 
lực ở các bộ phận mở mới, bộ phận kinh doanh, vị trí 
Tổng giám đốc cho khối xây dựng.

•	 Tiếp tục duy trì các chính sách nhân sự cạnh tranh, 
đặc biệt là chính sách thưởng hiệu quả công việc, 
nhằm thu hút và giữ đội ngũ nhân lực có năng lực.

•	 Cải thiện đáng kể môi trường làm việc định hướng 
trở thành một trong 100 doanh nghiệp xây dựng 
có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam vào năm 
2020.

Nâng cấp và cải tiến hệ thống quản lý
•	 Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền thông 

liên tục bằng nhiều hình thức và tăng cường giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện và tuân thủ hệ thống 
quản lý từ công trường đến các phòng, ban của 
Công ty. 

•	 Nghiên cứu và triển khai các phương pháp, công cụ 
quản lý mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông 
tin. 

•	 Triển khai các phần mềm CRM, quản lý bất động 
sản, quản lý thông tin cho hoạt động kinh doanh 
bất động sản.

Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và ngân sách hoạt 
động của Hội đồng Quản trị.

•	 Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên trong năm tài 
chính 2019 nhằm bổ sung nguồn lực cho Hội đồng 
Quản trị.

•	 Thù lao Hội đồng Quản trị tăng do số lượng thành 
viên tăng thêm.

•	 Tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:
- Đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: 3% lợi 

nhuận sau thuế.
- Vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: 3% lợi 

nhuận sau thuế và 5% phần lợi nhuận tăng thêm.
•	 Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị là 720 

triệu đồng, tăng 10,77% so với năm 2018 do tăng số 
lượng thành viên.
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Nội dung tổng quát
Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

2. Kết quả hoạt động Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018
Các chỉ tiêu chủ yếu:

Họ và tên

Bùi Văn Quyết

Nguyễn Thu Thủy

Phan Hoàng Nhân

TT.

1.

2.

3.

Chức vụ

Trưởng ban

Thành viên 

Thành viên 

Số lượng CP sở hữu

4.290

30.666

0

Tỷ lệ sở hữu

0,035%

0,250%

0%

Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 
2018 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động 
của Ban Kiểm soát trong năm, trong đó có phân công 
công việc đảm trách của từng thành viên, cụ thể như sau:

•	 Đánh giá công tác quản lý điều hành, triển khai hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành dựa 
trên chiến lược kinh doanh cũng như quyết sách 
hoạt động Công ty của Hội đồng Quản trị đề ra.

•	 Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông 
tin của Công ty theo quy định Pháp luật.

•	 Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty; giám sát tình hình và kết quả thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị 

quyết của Hội đồng Quản trị.
•	 Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và xem 

xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của 
Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty trong 
công tác quản lý.

•	 Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên 
và cả năm.

•	 Trao đổi với Kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm 
toán báo cáo tài chính.

•	 Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội 
đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với 
các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

Chỉ tiêu

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Năm 2017

445.893

178.529

317.779

18.403

15.092

Năm 2018

     688.048

177.364

300.755

18.830

15.315

Tăng / Giảm

54,31%

-0,65%

-5,36%

2,32%

1,48%

Đvt: Triệu đồng



22

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính: 

Về Doanh thu, lợi nhuận: 
Năm 2018, doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và 

dịch vụ đạt 300,755 tỷ đồng giảm 5,36% so với năm 2017 
và hoàn thành 75,19% chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng 
Cổ đông thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt 18,830 tỷ 
đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,315 tỷ đồng tăng lần 
lượt 2,32% và 1,48% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình chi trả cổ tức:
Tháng 7/2019 Công ty đã chi trả cổ tức cho năm tài 

chính năm 2017 là 10% trên mệnh giá cổ phiếu theo 
đúng nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông. Tháng 
1/2019 chi tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2018 là 
9,0% trên mệnh giá cổ phiếu lưu hành. 

Về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 
trong năm 2018: 

Thù lao cho Hội đồng Quản trị trong năm 2018 là 
409,8 triệu đồng, Ban Kiểm soát là 108 triệu đồng, không 
vượt quá Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 
đã đề ra từ đầu năm.

Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban 
Điều hành và các cán bộ quản lý

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội 
đồng Quản trị, Ban Điều hành và cổ đông.

•	 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã tổ chức các 
cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định 
kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, 
tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong 
quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và 
Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

•	 Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, báo 
cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và 
đưa ra nhiều kiến nghị giúp Hội đồng Quản trị, Ban 
Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn 
chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều 
lệ công ty; 

•	 Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã thực hiện 
nghiêm túc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, 
trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã 
được kiểm tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo 

chính thống của Công ty;
•	 Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và 

nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, 
chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của 
nhà nước trong điều hành sản xuất.

•	 Tổng giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm trong việc 
quản lý và điều hành Công ty, tuy nhiên có các tác 
động khách quan như: về thay đổi chính sách kinh 
tế vĩ mô, lãi suất, lạm phát, giá cả tăng v.v... làm ảnh 
hưởng tạo nên các thách thức cho việc quản lý, điều 
hành của Tổng giám đốc.

•	 Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo 
đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tổ 
chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo 
tài chính đúng qui định, đầy đủ, kịp thời. Các thông 
tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, 
công khai đáp ứng yêu cầu cho cơ quan hữu quan 
và nhà đầu tư. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu 
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.

•	 Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, 
chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh 
nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người 
lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, 
Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong năm

•	 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cung cấp đầy đủ 
thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công 
ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, 
kiểm toán theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;

•	 Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả 
hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị 
cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 
theo quy định. Các báo cáo của Ban Kiểm soát được 
thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi 
trình Đại hội đồng Cổ đông.

•	 Ban Kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập 
và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công 
tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo 
minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị 
giúp Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành thực hiện 
công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ 
các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
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3. Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động 
của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

Trong năm tài chính 2018, về cơ bản Công ty đã thực 
hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng 
Cổ đông đã thông qua, tình hình tài chính lành mạnh. 
Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công 
ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy 
định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động 
Công ty.

Để xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng 
Cổ đông trong năm tài chính 2019, Ban Kiểm soát đề ra 
phương hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

•	 Tiếp tục duy trì tốt chức năng kiểm tra, giám sát các 

chỉ tiêu, nội dung kinh tế kế hoạch mà nghị quyết 
Đại hội đồng Cổ đông thông qua, đảm bảo tính hiệu 
quả, minh bạch, công khai vì lợi ích của cổ đông và 
Công ty;

•	 Tiếp cận và tham gia vào công tác kiểm soát nội bộ 
nhằm thu thập thông tin cho công tác tham mưu, 
đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị và Ban Điều 
hành đưa ra phương hướng, giải pháp giảm giá 
thành, chi phí quản lý;

•	 Nghiên cứu tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Ban 
Điều hành trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính 
phù hợp, hiệu quả.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ 
BAN ĐIỀU HÀNH

TT

1

2

3

4

Nội dung

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị 

Tổng thù lao Ban Kiểm soát 

Thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành 

Đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh

Vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị 

Chỉ tiêu

720

108

3% lợi nhuận sau thuế

3% lợi nhuận sau thuế và 5% phần lợi nhuận tăng thêm

720

TT

1

2

3

4

Nội dung

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị năm 2018

Trong đó đã chi trả

Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2018

Trong đó đã chi trả

Chi thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành 

Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị 

Kế hoạch ngân sách 

Thực hiện

432

409,8

108

108

0

650

650

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

1. Kết quả thực hiện năm 2018

2. Kế hoạch năm 2019
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3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

4. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Công ty đã ký Hợp đồng Mua bán Căn hộ Chung cư Compass One với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm 

soát, Ban Điều hành và các đối tượng có liên quan.

TT 
 

1

2 
 

3 

4

Người thực hiện  
giao dịch 

Trần Minh Thu

Nguyễn Thị Hà Phương 
 

Lê Quang Phúc 

Công ty TNHH Le & 
Partners

Quan hệ 
với người 
nội bộ

CT.HĐQT

Cá nhân 
liên quan 
HĐQT

PCT.
HĐQT

Tổ chức 
liên quan 
UV.HĐQT

 
 
Số cổ phiếu

2.560.790

361.962 
 

49.200 

149.700

 
 
Số cổ phiếu

2.583.267

378.090 
 

0 

198.900

 
 
Tỷ lệ 

20,99%

2,97% 
 

0,13% 

1,23%

 
 
Tỷ lệ 

21,17%

3,10% 
 

0% 

1,63%

Lý do tăng, giảm 

 
mua

mua 
 

bán 

mua

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Ý kiến kiểm toán
Đính kèm Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 
Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và 
kiểm toán.
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Phụ lục 1. 
DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH/NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ BAN HÀNH TRONG NĂM 2018

TT 

1 

2

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

12

13

14 

15

Số  Quyết định -  
Nghị quyết

01/NQ-HĐQT 

02/NQ-HĐQT

03/NQ-HĐQT

04/NQ-HĐQT 

05/NQ-HĐQT 

06/NQ-HĐQT 

07/NQ-HĐQT 

08/NQ-HĐQT 

09/NQ-HĐQT 

10/NQ-HĐQT

10.1/NQ-HĐQT 

11/NQ-HĐQT

12/NQ-HĐQT

13/NQ-HĐQT 

14/NQ-HĐQT

Ngày 

16/04/2018 

08/05/2018

22/05/2018

29/05/2018 

30/05/2018 

06/07/2018 

15/08/2018 

08/10/2018 

11/10/2018 

08/11/2018

08/11/2018 

17/12/2018

17/12/2018

17/12/2018 

20/12/2018

Nội dung 

Thông qua quyết định mua khu đất tại P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Thông qua quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Bổ sung tài sản đảm bảo tại tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi 
nhánh TP. Hồ Chí Minh

Thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng giai đoạn 2018 - 2019 tại 
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN TP.Hồ Chí Minh 

Thông qua mức chia thù lao Hội đồng Quản trị năm 2018 và Chi trả Cổ 
tức năm 2017

Thông qua quyết định bổ sung tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP 
Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP. HCM

Thông qua chủ trương mua thêm cổ phần tại Công ty CP Long Thành 
Riverside 

Thông qua quyết định vay vốn tại Ngân hàng Sacombank -  Chi nhánh 
Bình Dương 

Quyết định chốt danh sách cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Thông qua nội dung Hợp đồng Mua bán căn hộ Compass One với người 
nội bộ và người có liên quan

Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách Quản trị Công ty

Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm CV Quan hệ Cổ đông

Thông qua các nội dung Sơ kết sáu tháng đầu năm và Kế hoạch sáu 
tháng cuối năm 2018

Thông qua Bảo lãnh tạm ứng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bà Chiểu
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TT 

16 

17 

18 

19 

20 

21

Số  Quyết định -  
Nghị quyết

14.1/NQ-HĐQT 

15/NQ-HĐQT 

16/NQ-HĐQT 

17/NQ-HĐQT 

18/NQ-HĐQT 

19/NQ-HĐQT

Ngày 

20/12/2018 

26/12/2018 

27/12/2018 

28/12/2018 

12/03/2019 

30/03/2019

Nội dung 

Thông qua nội dung Hợp đồng Mua bán căn hộ Compass One với người 
nội bộ và người có liên quan

Quyết định chốt danh sách cổ đông, Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 - năm 
2018

Thông qua quyết định chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Long 
Thuận Lộc

Thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng năm 2019 tại  Ngân hàng 
TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Thông qua quyết định vay vốn tại  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - 
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Điều chỉnh chức danh đối với bà Trần Thị Huyền - Thành viên Ban Điều 
hành






