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I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: 

o Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO 

o Tên giao dịch: IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company 
o Tên viết tắt: IDICO-INCON 

o Địa chỉ : Lầu 6 - 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM 

o Người đại diện: Ông Vũ Đình Thắng - Chức vụ: Giám đốc 

o Điện thoại: (083) 9304790    - Fax: (083) 9304790. 

o Tài khoản số: 730000178-2 tại CN NH Liên doanh Lào Việt TP. HCM 
                                                       31010000755381 tại CN NH ĐT và PT VN  TP. HCM   

o Mã số thuế : 0304843611 

o Logo: 

 

 

 

 
 

 
II. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
1. Những sự kiện quan trọng 
 Việc thành lập: 

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO.INCON) nguyên là công ty 
tư vấn đầu tư IDICO, là Doanh nghiệp Nhà Nước được thành lập vào ngày 
25/05/2003 theo quyết định số 1002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng trên cơ 
sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư xây dựng – đơn vị 
trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam 
(IDICO).  



2 
 

 Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần  
Thực hiện chủ trương sắp xếp lại Doanh nghiệp hoạt động theo hình thức 

công ty cổ phần, vào tháng 01/2007 công ty chuyển thành công ty cổ phần với vốn 
góp chủ yếu là từ Tổng IDICO (trên 60,4%). (Quyết định phê duyệt phương án cổ 
phần số 1423/QĐ-BXD ngày 13/10/2006 của Bộ Xây dựng). 
2. Quá trình phát triển: 
 Ngành nghề kinh doanh: 

Chức năng, ngành nghề kinh doanh chính, bao gồm: 
 + Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 

thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp;  
 + Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị; 
 + Lập và thẩm tra: Dự án đầu tư xây dựng; thiết kế; dự toán và tổng dự toán các 

công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện, nông 
nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; 

 + Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị và khu công nghiệp; 

 + Khảo sát xây dựng; 
 +  Thiết kế Quy hoạch xây dựng công trình; 
 +  Kiểm định, xác nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng; 
 + Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà và công trình hạ tầng đô thị; 
 +  Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất;  
 + Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; kiểm định chất lượng 

các công trình xây dựng; 
 + Khai thác, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ 

thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng, đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp 
vụ; 

 + Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ 
mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công 
trình văn hóa và bảo tồn lịch sử; 

 +  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, 
giao thông, nông nghiệp.  
 Tình hình hoạt động: 

 Năng lực hoạt động: 
Hiện nay, Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, kiến trúc sư được đào 

tạo chuyên ngành tại Việt Nam và nước ngoài, nắm vững các yêu cầu về tiêu 
chuẩn và quy phạm chất lượng, năng động, có kinh nghiệm… đã từng tham gia 
các công trình xây dựng trọng điểm của Việt Nam. 
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Với đội ngũ cán bộ công nhân viên, chuyên viên hiện có, hạng năng lực tư 
vấn của Công ty được đánh giá như sau:  

- Công tác khảo sát xây dựng: hạng 1. 
- Công tác lập dự án đầu tư: hạng 1. 
- Công tác thiết kế quy hoạch: hạng 1. 
- Công tác thiết kế công trình: hạng 1. 
- Công tác giám sát thi công xây dựng: hạng 1. 
- Công tác thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình: được Bộ Xây dựng cấp 

Las-XD số 308. 
- Công tác quản lý dự án đầu tư: hạng 1. 

Công ty được trang bị phương tiện, máy móc, thiết bị làm việc hiện đại và 
các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công 
tác Tư vấn đầu tư xây dựng.    

 Kinh nghiệm: 
 IDICO-INCON đã và đang đảm nhận thực hiện các nhóm công trình đa 
dạng từ khảo sát, quy hoạch, lập Dự án đầu tư, đến thiết kế, tư vấn quản lý dự án, 
giám sát thi công, kiểm định chất lượng cho các loại, nhóm công trình đa dạng, 
phong phú từ đơn giản đến phức tạp. Tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế 
của đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư của IDICO-INCON qua các công trình đã thực 
hiện trên các lĩnh vực như công trình công nghiệp, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, 
cong trình giao thông vận tải và các công trình dân dụng… đã tạo được sự tin 
tưởng và hài lòng từ phía các chủ đầu tư. 
 Kinh nghiệm ở các lĩnh vực chính như sau: 

 Công tác khảo sát: 
 Xí nghiệp khảo sát xây dựng có đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính quy với các 
chuyên ngành khảo sát địa hình, địa chất công trình, được trang bị các loại thiết bị 
hiện đại đã và đang thực hiện công tác khảo sát phục vụ các bước lập dự án đầu tư, 
thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện... tại Việt Nam.  

 Công tác quy hoạch, lập và quản lý dự án: 
Việc thực hiện các Dự án đều tuân thủ các tiêu chuẩn quy phạm và bám sát các 

mục tiêu của dự án. Công ty rất chú trọng tới tính khả thi cũng như nâng cao hiệu quả 
đầu tư của dự án, dung hoà được quyền lợi của chủ đầu tư với ý kiến của cơ quan 
quản lý Nhà nước Việt Nam. Do vậy, các dự án do IDICO - INCON lập đều được 
phê duyệt và được chủ đầu tư đánh giá cao. 

Với một đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm đã tham gia nhiều dự án, Công ty 
đã và đang thực hiện công tác Tư vấn quản lý dự án như: 

+ Lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu xây lắp, cung cấp vật 
tư và mua sắm máy móc thiết bị; 
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+ Tổ chức triển khai và quản lý, giám sát công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng 
dự toán công trình; 

+ Thẩm tra thiết kế và dự toán các công trình xây dựng; 
+ Thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý dự án từ khi bắt đầu triển khai 

tới khi hoàn thành (đấu thầu, giám sát thi công, quản lý tiến độ, quản lý giá xây dựng, 
tham gia và tổ chức thanh quyết toán công trình...). 

 Công tác thiết kế: 
Với một đội ngũ hùng hậu hơn gồm 40 thạc sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư dày dạn 

kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật đô thị, công 
nghệ, môi trường, phân tích hoá học được đào tạo ở Việt Nam và nước ngoài; 
IDICO-INCON đã và đang đảm nhận thiết kế các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện, nông nghiệp, các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp từ khâu thiết kế quy hoạch vùng, quy 
hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, hỗ 
trợ kỹ thuật đến khâu giám sát kỹ thuật thi công. 
 Các đồ án thiết kế xuất xưởng tuân thủ theo đúng các quy phạm, tiêu chuẩn hiện 
hành. Chất lượng hồ sơ không ngừng được nâng cao cả về kỹ thuật và mỹ thuật. 
IDICO-INCON hiện đã sử dụng hệ thống song ngữ trong lĩnh vực thiết kế và đang 
phấn đấu thực hiện thiết kế  theo tiêu chuẩn, quy phạm của Việt Nam, đồng thời tham 
khảo tiêu chuẩn Âu - Mỹ và tiêu chuẩn của các nước ASEAN.  

 Công tác giám sát chất lượng công trình: 
 Công tác giám sát chất lượng công trình do các chuyên gia, kỹ sư của 
Phòng Quản lý dự án đảm trách. 100% đội ngũ kỹ sư của đơn vị này đều 
được đào tạo chính quy chuyên ngành kỹ thuật, được bồi dưỡng qua lớp "Kỹ 
sư tư vấn giám sát" do Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải tổ chức và 
được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát chất lượng xây dựng. 
 Các công trình xây dựng do IDICO-INCON giám sát kỹ thuật thi công 
đều đảm bảo chất lượng và đáp ứng tốt các yêu cầu của chủ đầu tư. Đến nay, 
Công ty đã tạo dựng được uy tín trong lĩnh vực Tư vấn giám sát chất lượng 
công trình nói riêng cũng như lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng nói chung.  

 Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng: 
 Công tác kiểm định chất lượng công trình do Phòng Thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng (LAS-XD 308) phối hợp với các Xí nghiệp giám sát kỹ thuật 
thực hiện. Cán bộ nhân viên của Phòng Thí nghiệm được đào tạo chuyên 
ngành địa chất, trắc đạc, công nghệ hoá… và đều đã qua lớp đào tạo thí 
nghiệm viên, có chứng chỉ công nhận là thí nghiệm viên vật liệu xây dựng. 
 Hiện nay, Phòng Thí nghiệm đang tiến hành nghiên cứu sử dụng tối ưu các 
loại vật liệu xây dựng, nghiên cứu ứng dụng các loại phụ gia chống thấm, chống 
ăn mòn bê tông.   
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 Với việc được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các phép thử của 
Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, mã số LAS-XD 308 và việc bổ sung một 
cách kịp thời, hợp lý các máy móc, thiết bị thí nghiệm hiện đại, Phòng thí nghiệm 
chuyên ngành xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trở thành sự lựa chọn 
đáng tin cậy của các nhà thầu thi công và các nhà đầu tư.  
 * Tất cả các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đều được đánh 
giá cao về mặt kỹ thuật và mỹ thuật.  
3. Định hướng phát triển: 
 Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng trưởng và 
phát triển bền vững về mọi mặt; Xây dựng thương hiệu và các chương trình 
khuyến khích nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường ở Việt Nam và nước 
ngoài. IDICO-INCON sẽ không ngừng phát triển hoạt động của mình trong 
nhiều lĩnh vực nhằm đa dạng hoá các sản phẩm tư vấn, đáp ứng nhu cầu và 
sức cạnh tranh trên thị trường tư vấn xây dựng. 
III.   BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1.   Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

-  Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:    2.647 triệu đồng. 
-  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :           1.892 triệu đồng. 

2.   Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Stt Các chỉ tiêu chủ yếu Đvt  KH 
2011  

TH 
năm 
2011 

% 
TH 

I  Giá trị sản lượng tư vấn  trđ 38.140 38.677 101% 
1 Khu vực Tp.HCM   28.743  32.236  
2 Chi nhánh Quảng Nam   9.398  6.441   
II  Doanh thu tư vấn  trđ 27.150 34.237  126% 
1 Khu vực Tp.HCM   16.064  22.446    
2 Chi nhánh Quảng Nam   11.087  11.791    

III Lao động thực tế sử dụng 
bình quân  người 146 134 92% 

IV 
Thu nhập BQ tính theo 
lao động thực tế sử dụng 
bình quân (người/ tháng) 

trđ 9.703 10.069 104% 

V Tổng quỹ lương, thưởng trđ 17.000       16.191 95% 
VI Nộp ngân sách trđ 5.073 5.024  99% 
VII Lợi nhuận trước thuế trđ 3.122 2.647  85% 
VIII Cổ tức % 7% 7% 100,00% 
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3.   Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011: 

- Thay đổi trong Hội đồng Quản trị: Không thay đổi 

- Thay đổi trong ban Giám đốc: Không thay đổi 

4.   Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  
4.1. Thuận lợi và khó khăn trong năm 2012: 
4.1.1. Thuận lợi : 
 - Sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty trong các mặt quản 
lý, tổ chức SX và phát triển SXKD. 
 - Những người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại đơn vị có năng lực 
quản lý điều hành, đều là cán bộ chủ chốt trong công ty, có trách nhiệm cao trong 
quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh. 
 - Ban lãnh đạo Công ty và CBCNV Công ty luôn đoàn kết, quyết tâm vượt 
khó khăn, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
 - Đã mở rộng được thị trường ở khu vực miền Trung, Nam Trung bộ và 
miền Tây Nam bộ. Duy trì tốt thị trường truyền thống tại khu vực Tp.HCM và các 
tỉnh miền Đông. 
4.1.2. Khó khăn 
 - Các dự án trong kế hoạch của các ngành và Tổng công ty vẫn tiếp tục  tạm 
dừng hoặc ngừng triển khai theo chủ trương của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội… 
 Riêng Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam: Do chưa triển khai dự án Đak Mi 
3 và công trình thủy điện Dak Mi 4 đã vào giai đoạn cuối nên kế hoạch sản lượng 
cắt giảm mạnh. 
 - Thị trường tư vấn xây dựng cạnh tranh khốc liệt hơn trong bối cảnh nguồn 
việc giảm mạnh. 
 - Lực lượng lao động có xu hướng móng dần bởi nguồn việc bị thu hẹp do 
các yếu tố trực tiếp từ nền kinh tế trong nước và khu vực tác động. 

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:  
4.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

STT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 
 Thực 
hiện  
2011 

KH 
2012 

KH 
2012/TH 

2011 

I  Giá trị sản lượng Tư vấn  Trđ 38.677 41.957 108% 
1 Khu vực Tp.HCM   32.236  40.457   

2 Chi nhánh Quảng Nam   6.441 1.500   
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STT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 
 Thực 
hiện  
2011 

KH 
2012 

KH 
2012/TH 

2011 

II  Doanh thu Tư vấn  Trđ 34.237  32.753 96% 
1 Khu vực Tp.HCM   22.446  26.297   

2 Chi nhánh Quảng Nam   11.791  6.456   

III Lao động thực tế sử dụng BQ  Người 134 133 108% 

IV 
Thu nhập BQ tính theo lao động 
BQ (Người/ tháng) 

Trđ 10.069 11.574 105% 

V Tổng quỹ lương Trđ 16.191 18.473       114% 
VI Nộp ngân sách Trđ 5.024  4.200 84% 
VII Lợi nhuận trước thuế Trđ 2.647  3.478 131% 
VIII Cổ tức % 7% 8% 114% 

- Tổng giá trị sản lượng dự kiến:  42 tỷ đồng (tại Tp.HCM: 40,5 tỷ đồng, tại 
Chi nhánh Quảng Nam: 1,5 tỷ đồng). Trong đó: 

+ Sản lượng từ các dự án thuộc hệ thống Tổng công ty IDICO: 12,818 tỷ đồng, 
chiếm 30,5% tổng sản lượng kế hoạch năm. 

+ Sản lượng từ các dự án thuộc khu vực ngoài Tổng công ty: 29,182 tỷ đồng 
(bao gồm: 6,271 tỷ đồng giá trị chuyển tiếp từ năm 2011). 

- Doanh thu dự kiến: 32,753 tỷ đồng (tại Tp.HCM: 26,297 tỷ đồng, tại Chi 
nhánh Quảng Nam: 6,455 tỷ đồng), tương đương 78% kế hoạch giá trị sản lượng. 

- Mặc dù giá trị sản lượng và doanh thu không tăng nhiều so với ước thực 
hiện năm 2011, Ban lãnh đạo Công ty vẫn đảm bảo ổn định mức thu nhập bình 
quân bằng hoặc cao hơn so với thực hiện năm 2011, tương ứng là: 133 người với 
11.574 trđ/người/tháng. 

4.2.2.  Một số biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:  

4.2.2.1.  Về công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo điều hành SXKD: 
1 - Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ của Bộ Xây 

dựng và Tổng công ty IDICO về kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và duy 
trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

2- Xây dựng đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp, hiệu quả - biết bám sát các dự 
án tiềm năng để mở rộng địa bàn tiếp thị. Tập trung cho các hợp đồng vừa là thế 
mạnh của Công ty vừa có hiệu quả cao là thiết kế Quy hoạch và Thiết kế hạ tầng;  

- Tích cực tìm kiếm thị trường mới thông qua các biện pháp như: Xây dựng 
và phát triển sản phẩm đặc thù của Công ty, xây dựng chính sách liên danh liên kết 
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nhằm tạo dấu ấn và phát huy thương hiệu riêng để đấu thầu và trúng thầu; Củng cố 
mối quan hệ với các  đối tác cũ có tiềm năng, tích cực mở rộng quan hệ với các 
đơn vị quản lý nhà nước như các Sở ban ngành tỉnh, UBND các cấp, Ban QLDA, 
Tổng công ty. Có chế độ hậu mãi với nhóm khách hàng chính - hàng năm mang 
đến giá trị sản lương lớn cho Công ty.  

 3 - Tiếp tục mục tiêu phát triển ngành nghề theo chiều sâu, phát huy các thế 
mạnh của đơn vị. mạnh dạn mở rộng quan hệ hợp tác để thực hiện các hợp đồng có 
yêu cầu cao về công nghệ - kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề cho lực lượng lao 
động, mở rộng thị trường tư vấn, phát triển thương hiệu của đơn vị; Mạnh dạn thực 
hiện thí điểm một số hợp đồng thi công xây lắp phù hợp với điều kiện và năng lực 
tài chính của đơn vị, tiến tới mở rộng ngành nghề kinh doanh trong tương lai. 

4 - Tiếp tục tăng cường năng lực lao động kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản 
phẩm tư vấn trên cơ sở kiện toàn bộ máy, rà soát chọn lọc, tuyển dụng mới lao 
động có tay nghề cao. Đào tạo, ứng dụng các công nghệ mới. 

- Có biện pháp sử dụng tốt lực lượng lao động là kỹ sư của Chi nhánh 
Quảng Nam, bộ phận Thí nghiệm và  Khảo sát xây dựng. 

- Triển khai nhanh tiến độ thực hiện ISO 9001:2008 dự kiến kết thúc trong 
Quý I/2012 nhằm giúp đơn vị có được hệ thống quản lý chất lượng tối ưu, từ đó 
tạo ra các sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường. 

- Duy trì thực hiện tốt các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa 
vụ của người lao động. Chăm lo đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của 
người lao động. 

5 - Kiểm soát chặt chẽ giá thành, áp dụng hiệu quả các quy chế quản lý nội bộ. 
Ưu tiên đầu tư phát triển sản phẩm chính của Công ty để thu hút khách hàng; Xây 
dựng quy định và chế tài về vi phạm chất lượng cụ thể để áp dụng. 

- Tăng cường kiểm tra công tác hạch toán kinh doanh, quản lý vốn đầu tư 
hiệu quả, quản lý và đảm bảo giá thành sản phẩm luôn hợp lý và có tính cạnh tranh 
trên thị trường; 

- Tăng cường thu hồi vốn, kịp thời thanh quyết toán các hợp đồng, tập trung 
thu hồi công nợ, đặc biệt xử lý dứt điểm các hợp đồng tồn đọng cũ. cũng như hạch 
toán chi phí nhằm ổn định nguồn thu chi và xác định chính xác kết quả sản xuất 
kinh doanh của đơn vị. 

6 - Tiếp tục tìm kiếm vị trí xây dựng trụ sở của Công ty nhằm đáp ứng tình hình 
phát triển thực tế của đơn vị. 

 
IV.  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
1.  Báo cáo tình hình tài chính 
Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu Năm 2011 
Tài sản ngắn hạn 44.698.389.088  
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Tài sản dài hạn 5.871.453.496  
Tổng cộng tài sản  50.569.842.584  
Nợ phải trả 23.939.643.479  
Vốn chủ sở hữu 26.630.199.105  
Tổng cộng nguồn vốn 50.569.842.584  
Cơ cấu tài sản  
TSNH/Tổng tài sản 88% 
TSDH/Tổng tài sản 12% 
Cơ cấu nguồn vốn  
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 47% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 53% 
Các tỷ số tài chính  
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 4% 
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 7% 
Khả năng thanh toán hiện hành 0,79 lần 
Khả năng thanh toán nợ nhanh 1,86 lần 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
(1) Trong năm 2011 do khó khăn về kinh tế, do đó theo chỉ đạo của Công ty mẹ 
IDICO, Công ty đã tiến hành rà soát, điều chỉnh mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch 
năm. Qua đó đã điều chỉnh giảm giá trị saûn löôïng 16,36 tyû ñoàng. Vì vậy các chỉ tiêu 
đạt được trong năm có một số giảm so với năm 2010 cụ thể như sau : 

- Giá trị sản lượng: giảm 20% so với thực hiện năm 2010.  
- Doanh thu: tăng 4% so với thực hiện năm 2010; 
- Thu nhập bình quân: tăng 14,00% so với thực hiện năm 2010; 
- Giá vốn hàng bán tăng 12% so với năm 2010; 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% so với năm 2010;   
- Lợi nhuận trước thuế: giảm 46 % so với năm 2010; 

(2) Công tác tiếp thị và thực hiện hợp đồng: 
a) Công tác tiếp thị - hợp đồng: 

Trong năm, Công ty đã ký mới được 42 hợp đồng với tổng giá trị là 17,95 tỷ 
đồng, trong đó có một số hợp đồng có giá trị lớn trên 2 tỷ đồng. 
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

Trong quá trình hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát kế hoạch 
thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thường 
niên thông qua đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện cho 
phù hợp với điều kiện thực tế. 
 - Về tổ chức điều hành sản xuất : 
 + Bộ máy quản lý trong năm ổn định không có thay đổi cũng là một thuận 
lợi cho Công ty trong công tác điều hành sản xuất và đã đạt được những kết quả 
như trên.  
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 + Về công tác phát triển thị trường: Chủ động, linh hoạt trong công tác tiếp 
thị tìm kiếm thị trường thể hiện ở việc duy trì phát triển tốt các mối quan hệ hợp 
tác với các đối tác chiến lược đồng thời ổn định và tăng cường mở rộng các thị 
trường truyền thống cũng như thị trường tiềm năng mới. Do đó năm 2011 Công ty 
đã ký mới được 42 hợp đồng với tổng giá rị 17,95 tỷ đồng, trong đó có một số hợp 
đồng có giá trị lớn trên 2 tỷ đồng. 
 + Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn: Các phòng chức năng Công ty và các 
đơn vị trực tiếp đã phối hợp tốt để thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị:  

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu đạt 34,237 tỷ đồng vượt 26% so KH 
năm và vượt 4% so với năm 2010. 

- Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp bằng việc thường xuyên rà 
soát kết quả SXKD và thực hiện các Quyết định , Quy chế về quản lý các mặt. Hội 
đồng quản trị duy trì được các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất để chỉ đạo 
kịp thời quá trình tổ chức SXKD. 
 + Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí và giá thành sản phẩm đảm bảo 
sản phẩm tư vấn của Công ty đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và cạnh tranh 
về giá thành. 

- Về tổ chức và điều hành sản xuất:  
+ Đối với những khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty 

đã ra Nghị quyết về việc xây dựng các biện pháp cụ thể để ổn định phát triển 
SXKD như: lựa chọn sản phẩm chủ lực, phát triển thị trường, rà soát đổi mới về 
chất lượng lao động, kỹ thuật, củng cố tổ chức Chi nhánh Quảng Nam, biện pháp 
tăng cường chất lượng sản phẩm, tăng cường thu hồi vốn và thường xuyên xem 
xét, kiểm tra chi phí, giá thành sản phẩm nhằm điều chỉnh định mức chi phí các 
loại hình sản phẩm cho sát thực tế thị trường, tuân thủ đúng quy định Nhà nước về 
hạch toán chi phí và quản lý chi phí trong đầu tư và SXKD và biện pháp tiết kiệm 
chi phí. 
 + Xây dựng xong một số quy chế , quy định mới của Công ty bao gồm : 

- Quy chế trả lương của cơ quan Công ty (Quyết định ban hành số 380/QĐ-
CT ngày 17/8/2011 

- Quyết điịnh phê duyệt phương án giao khoán chi phí thực hiện hợp đồng 
số 182/QĐ-CT ngày 12/5/2011. 
 + Bổ nhiệm mới một số chức danh quản lý theo yêu cầu tổ chức sản xuất 
của đơn vị. 
 + Đầu tư thiết bị, phần mềm ứng dụng bản quyền của các đơn vị sản xuất và 
tiếp tục triển khai việc đào tạo và ứng dụng các phần mềm thiết kế đã đầu tư. 
 + Xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001-2008, dự kiến triển khai xong trong quý 
1/2012 
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4.Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: 

STT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 
 Thực 
hiện  
2011 

KH 
2012 

KH 
2012/TH 

2011 

I  Giá trị sản lượng Tư vấn  Trđ 38.677 41.957 108% 
1 Khu vực Tp.HCM   32.236  40.457   

2 Chi nhánh Quảng Nam   6.441 1.500   
II  Doanh thu Tư vấn  Trđ 34.237  32.753 96% 
1 Khu vực Tp.HCM   22.446  26.297   

2 Chi nhánh Quảng Nam   11.791  6.456   

III Lao động thực tế sử dụng BQ  Người 134 133 108% 

IV 
Thu nhập BQ tính theo lao động 
BQ (Người/ tháng) 

Trđ 10.069 11.574 105% 

V Tổng quỹ lương Trđ 16.191 18.473       114% 
VI Nộp ngân sách Trđ 5.024  4.200 84% 
VII Lợi nhuận trước thuế Trđ 2.647  3.478 131% 
VIII Cổ tức % 7% 8% 114% 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về 

kế toán (đính kèm). 
V.  BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
1.  Kiểm toán độc lập: 
-  Đơn vị kiểm toán độc lập: CPA Việt Nam 
-  Ý kiến kiểm toán độc lập (đính kèm). 
-  Các nhận xét đặc biệt: Không có 
2. Kiểm toán nội bộ : Không có 
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: 
Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam 
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ 
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 
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          ĐVT: triệu đồng 

S
T
T 

Diễn giải Vốn 
điều lệ 

Số vốn điều lệ Công ty tham 
gia 

Cán bộ đại 
diện phần vốn Tỷ lệ Giá 

trị 

Số đã 
góp 
đến 

ngày 
31/12/2

011 

Còn 
phải 
góp 

1 

Công ty cổ phần 
Kiểm định xây 
dựng IDICO-
VINA CONTROL 

20.000 10% 2.000 500 1.500 Ông Lâm An 

2 
Công ty cổ phần 
Đầu tư công trình 
ngầm đô thị IDICO 

80.000 5% 4.000  4.000 Ông Lâm An 

  100.000  6.000 500 5.500  
 
-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan (Không có) 
VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC 

Văn 
phòng 
tổng 
hợp 

Phòng 
Kế 

hoạch 
Đầu tư 

Phòng 
Tài  

chính 
kế  

toán 

Phòng 
Quản lý 

chất  
lượng 

Chi 
Nhánh 

tại 
Quảng 
Nam 

Chi  
nhánh  

tại  
Hà Nội 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

i. Ông Vũ Đình Thắng – Giám đốc Công ty 
Họ và tên:    Vũ Đình Thắng 
Giới tính:         Nam 
Ngày tháng năm sinh:  14/01/1977 
Nơi sinh:    Nam Định 
Quốc tịch:        Việt Nam 
Dân tộc:    Kinh   
Nguyên quán:     Nam Định 
Địa chỉ thường trú:   C17 Tổ 2 - Khu phố 5 - Phường Tân Hiệp - 

Thành phố Biên Hòa 
Trình độ Văn hoá :   Đại học 
Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 
Tóm tắt quá trình công tác: 

 03/2001 – 05/2006: Nhân viên phòng thiết kế kỹ thuật và quản lý sản 
xuất tại Công ty phát triển đô thị và khu công 
nghiệp 

 6/2006 – 06/2007:  Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật tại Công ty phát 
triển đô thị và khu công nghiệp 

 07/2007 – 12/2007: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển đô 
thị và khu công nghiệp IDICO 

 01/2007 – 03/2009: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển đô 
thị và khu công nghiệp IDICO kiêm phụ trách Xí 
nghiệp xây lắp và thi công cơ giới IDICO-
URBIZ 

 03/2009 – 06/2009:Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 
IDICO. 

 06/2009 đến 31/12/2011: Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 
IDICO. 

Chức vụ công tác hiện nay:Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO 
Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác:  Không 
Hành vi vi phạm pháp luật:    Không 
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: 

 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không. 

Phòng Quy 
hoạch kiến 

trúc 

Đội 
Khảo sát 
xây dựng 

Phòng 
Thí nghiệm 

LAS-XD 308 

Phòng 
Thiết kế 

số 01 

Phòng 
Thiết kế 

số 02 

Phòng 
Quản lý 
Dự án 

Phòng 
Thiết kế 

số 03 
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 Các khỏan nợ đối với công ty:  Không. 
 Số cổ phần sở hữu:     3.000  cổ phần, chiếm  0,15% tổng số 

cổ phần của công ty. 
 Số cổ phần đại diện:                          Không 
 Tổng số cổ phần của những người có liên quan: Không. 

ii. Ông Trần Trọng Kim – Phó Giám đốc 
Họ và tên:    Trần Trọng Kim 
Giới tính:         Nam 
Ngày tháng năm sinh:  16/05/1953 
Nơi sinh:    Văn Nhuệ - Ân Thi - Hưng Yên 
Quốc tịch:        Việt Nam 
Dân tộc:    Kinh   
Nguyên quán:     Ân Thi – Hưng Yên 
Địa chỉ thường trú:  156/23 Tô Hiến Thành - P15 - Quận 10 - 

TP. Hồ Chí Minh 
Trình độ Văn hoá :   Đại học 
Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư xây dựng 
Tóm tắt quá trình công tác: 

 1976 – 1994:  Công tác tại Viện thiết kế - Bộ Quốc Phòng 
 1994 – 2003:  Công tác tại công ty COSACO - Tổng công ty xây 

dựng Sài Gòn 
Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư IDICO 
Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác:  Không 
Hành vi vi phạm pháp luật:    Không 
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: 

 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không. 
 Các khỏan nợ đối với công ty:  Không. 
 Số cổ phần sở hữu:     18.000  cổ phần, chiếm  0,9 % tổng 

số cổ phần của công ty. 
 Số cổ phần đại diện:                          Không 
 Tổng số cổ phần của những người có liên quan: Không. 

iii. Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Phó Giám đốc 
Họ và tên : Nguyễn Ngọc Khánh 
Giới tính :  Nam 
Số CMND :  230646060, ngày cấp: 21/01/2002, nơi cấp: CA Gia Lai 
Ngày sinh :  10/6/1978  
Nơi sinh :  Thị Trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đao, tỉnh Gia Lai 
Quê quán :  Nghĩa Hòa – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi 
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Quốc tịch :  Việt Nam 
Dân tộc :  Kinh 
Địa chỉ thường trú:  :  1098 Đường 31E, Khu c, khu đô thị mới An Phú – 
An Khánh, Q2, Tp.HCM 
Trình độ văn hóa :  12/12 
Trình độ chuyên môn :  Kiến trúc sư 
Tóm tắt quá trình công tác: 

 2002 - 2004:  Công tác tại Công ty sản xuất và kinh doanh vật 
liệu xây dựng 

 2004 – nay:  Công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 
IDICO 

 Chức vụ công tác hiện nay (28/3/2012) : Giám đốc Công ty cổ phần 
Tư vấn đầu tư IDICO 

 Tại tổ chức khác   : Không 
 Hành vi vi phạm pháp luật  : Không 
 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: 
 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không 
 Các khoản nợ đối với công ty  : Không 
 Số cổ phần sở hữu    :     4,000  cổ phần, chiếm  0,2 % 

tổng số cổ phần của công ty 
 Số cổ phần đại diện   : Không 
 Tổng số cổ phần của những người có liên quan:  Không 

iv. Ông Đàm Văn Kiên – Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh công 
ty tại Quảng Nam 

 Hoï vaø teân  : Ñaøm Vaên Kieân    
 Giôùi tính  : Nam 
 CMND soá  : 174189470, Ngaøy caáp : 06/6/2011, Taïi : Thanh Hoùa 
 Sinh ngaøy  : 07 thaùng 08 naêm 1974 
 Quoác tòch   : Vieät Nam 
 Queâ quaùn  : Ñaïi Khoái - Ñoâng Cöông - Thaønh phoá Thanh Hoùa. 
 Nôi thöôøng truù : 38/2T Toå 7 - Ñoâng Laân - Baø Ñieåm - Hoùc Moân - TP. HCM . 
 Toân giaùo   : Khoâng 
 Trình ñoä chuyeân moân: Kyõ sö thuûy lôïi 
 Chöùc vuï  : Phoù giaùm ñoác Coâng ty,  
                                        Giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng ty taïi Quaûng Nam. 
 Ngaøy vaøo Ñaûng chính thöùc: 25/7/2009. 

Toùm taét quaù trình coâng taùc: 
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 - Töø naêm 1994 - 1999: Theo hoïc vaø toát nghieäp tröôøng Ñaïi hoïc Thuûy lôïi 
naêm 1999. 

 - Töø naêm 1999 - 12/2000: Caùn boä kyõ thuaät taïi Coâng ty xaây döïng soá 4 
thuoäc Toång coâng ty xaây döïng Haø Noäi. 

 - Töø 12/2000 - 8/2001: Caùn boä kyõ thuaät taïi Coâng ty xaây döïng Khaùnh Giang. 

 - Töø 8/2001 - 6/2002: Caùn boä kyõ thuaät taïi Toång coâng ty coâng trình giao 
thoâng 8 - Chi nhaùnh phía Nam. 

 - Töø 15/9/2003 - 14/11/2003: Nhaân vieân thöû vieäc taïi Ban Quaûn lyù Nhaø maùy 
Thuûy ñieän Srok Phu mieâng. 

 - Töø 01/12/2003 - 31/5/2004: Nhaân vieân giaùm saùt kyõ thuaät thi coâng caùc 
haïng muïc coâng trình - Thuoäc döï aùn Nhaø maùy Thuûy ñieän Srok Phu mieâng. 

 - Töø 01/6/2004 - 15/9/2004: Nhaân vieân giaùm saùt kyõ thuaät thi coâng caùc haïng 
muïc coâng trình thuoäc Ban Quaûn lyù döï aùn Nhaø maùy Thuûy ñieän Srok Phu mieâng. 

 - Töø 16/9/2004 - 31/1/2007: Ñoäi phoù Ñoäi giaùm saùt chaát löôïng thi coâng 
Nhaø maùy Thuûy ñieän Srok Phu mieâng - Coâng ty Tö vaán ñaàu tö IDICO. 

 - Töø 01/2/2007 - 16/6/2007: Phoù phoøng Quaûn lyù döï aùn thuoäc Coâng ty coå phaàn 
Tö vaán ñaàu tö IDICO. 

 - Töø 18/6/2007 - ñến nay (28/3/2012): Phoù giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng ty coå 
phaàn Tö vaán ñaàu tö IDICO taïi Quaûng Nam. 

- Töø 08/01/2010 - 03/8/2010: Giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng ty coå phaàn Tö vaán 
ñaàu tö IDICO taïi Quaûng Nam. 

- Töø 04/8/2010 ñeán nay: Phoù giaùm ñoác Coâng ty, Giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng 
ty coå phaàn Tö vaán ñaàu tö IDICO taïi Quaûng Nam. 

v. Bà Phùng Thị Thơm – Kế toán trưởng 
Họ và tên:   Phùng Thị Thơm                       
Giới tính:        Nữ 
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1965 
Nơi sinh:   Xã Khánh ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
Quốc tịch:       Việt Nam 
Dân tộc:   Kinh   
Nguyên quán:    Xã Khánh ninh, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
Địa chỉ thường trú:  32/13 KP3, Ph ường An Bình, Tp.Biên Hòa, 

Đồng Nai 
Trình độ Văn hoá :  12/12 
Trình độ chuyên môn:    Cử nhân 
 Tóm tắt quá trình công tác: 
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+  Từ 12/1985 - 4/1990 : Kế toán Công ty TN KCN Biên Hòa - Đồng Nai 
+ Tháng 5/1990 - 3/1992 : Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ 2 - Bộ Xây Dựng 
+ Tháng 4/1992 - 6/1995: Kế toán Công ty phát triển đô thị và KCN 
+ Tháng 7/1995 - 12/2000: Phụ trách kế toán Xí nghiệp xây dựng và kinh 
doanh VLXD thuộc Công ty phát triển đô thị và KCN. 
+ Tháng 01/2001 - 4/2002: Kế toán tổng hợp, Phó phòng TCKT Công ty 
đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị 
và KCN. 
+ Tháng 4/2002 - 5/2002 : Nhân viên phòng tài chính kế toán Tổng công 
ty đầu tư phát triển đô thị và KCN. 
+ Tháng 6/2002 - 6/2003: Trưởng phòng TCKT Trung tâm Khoa học công 
nghệ và Tư vấn đầu tư xây dựng thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị 
và KCN. 
+ Tháng 7/2003 đến tháng 5/2005 : Trưởng phòng Tài chính kế toán Công 
ty Tư vấn đầu tư IDICO thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và 
KCN. 
+ Tháng 5/2005 đến nay (Tháng 3/2011): Kế toán trưởng Công ty cổ phần 
Tư vấn đầu tư IDICO. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT , Kế toán trưởng  
Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không 
Hành vi vi phạm pháp luật:   Không 
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: 

+ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không 
+ Các khoản nợ đối với công ty:  không 
+ Số cổ phần sở hữu: 40.000 cổ phần chiếm 0,02 % tổng số cổ phần của 
Công ty 
+ Số cổ phần đại diện: 400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% tổng số cổ 
phần Công ty. 
+ Cổ phần của những người có liên quan: 5.300 cổ phần 
 Ông/Bà Lưu Thị Thảo, Mẹ bà Phùng Thị Thơm, nắm giữ 5.300 

cổ phần, tương đương 0,00265% vốn điều lệ. 
3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Không 
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và 

các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: 
- Tiền lương bình quân của Ban Giám đốc: 30.781.000 đồng/người/tháng 
- Thưởng Ban quản lý điều hành từ quỹ khen thưởng  
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
- Lao động thực tế sử dụng bình quân là: 134 người.  
- Thu nhập BQ tính theo lao động sử dụng bình quân: 10.069.000 đồng. 
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Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với 
người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách 
hiện hành của Nhà nước. 

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: 

- Ông Nguyễn Trung Thành thay Bà Phạm Thị Loan giữ chức Thành viên 
Ban kiểm soát 

VIII. THOÂNG TIN COÅ ÑOÂNG/THAØNH VIEÂN GOÙP VOÁN VAØ QUAÛN TRÒ COÂNG TY 

1. Hoäi ñoàng quaûn trò/Hoäi ñoàng thaønh vieân/Chuû tòch vaø Ban kieåm soaùt/Kieåm soaùt vieân: 

12.1 Hội đồng Quản trị 
i. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Lâm An 
ii. Ủy viên Hội đồng quản trị Ông Phan Công Nhân 
  Ông Vũ Đình Thắng 

Bà Phùng Thị Thơm  
Ông Hà Huy Thanh  

12.2 Ban Kiểm soát 
i. Trưởng Ban kiểm soát Bà Trần Thị Ngọc 
ii. Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phan Thị Thanh Tâm 

Ông Nguyễn Trung Thành 
Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò  
Trong naêm 2011, Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty ñaõ thöïc hieän toát cheá ñoä  

hoïp thường kỳ, sinh hoaït theo quy ñònh Caùc thaønh vieân HÑQT  taïi Coâng ty 
ñaõ thöïc hieän nhieäm vuï chæ ñaïo, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa Ban ñieàu haønh 
thoâng qua:  

-  Tham döï vaø coù yù kieán trong caùc cuoäc hoïp quan troïng cuûa Ban ñieàu 
haønh v/v chuaån bò caùc baùo caùo ñeà xuaát, caùc döï aùn trình HÑQT; trieån khai 
thöïc hieän caùc nghò quyeát, quyeát ñònh cuûa HÑQT.  

-  Tham döï vaø coù yù kieán trong caùc cuoäc hoïp giao ban coâng taùc ñònh kyø 
haøng thaùng cuûa Coâng ty.  

-  Tham döï vaø coù yù kieán trong caùc cuoäc hoïp chuyeân ñeà veà xaây döïng vaø 
giao keá hoïach saûn xuaát-kinh doanh, chính saùch nhaân vieân, löông thöôûng, xaây 
döïng-hoaøn thieän caùc quy trình quaûn lyù chaát löôïng….  

-  Theo doõi vaø naém baét quaù trình  ñieàu haønh saûn xuaát-kinh doanh thoâng 
qua caùc vaên baûn, baùo caùo cuûa Ban ñieàu haønh göûi HÑQT. 

Hoaït ñoäng cuûa thaønh vieân HÑQT ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh  
Caùc thaønh vieân HÑQT ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh ñeàu tham döï ñaày ñuû caùc 
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cuoäc hoïp cuûa HÑQT, tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng cuûa HÑQT, xem xeùt, 
nghieân cöùu vaø cho yù kieán veà caùc vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa HÑQT 
laøm cô sôû ñeå HÑQT ban haønh caùc quyeát ñònh, nghò quyeát lieân quan. 

Hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt 
Trong naêm 2011, Ban kieåm soaùt ñaõ hoaït ñoäng theo ñuùng chöùc naêng quy 

ñònh bôûi Luaät Doanh nghieäp, Ñieàu leä Toång coâng ty. Caùc thaønh vieân Ban 
kieåm soaùt ñaõ trao ñoåi thöôøng xuyeân tình hình coâng vieäc.  

Nhöõng noäi dung cô baûn hoaït ñoäng kieåm soaùt naêm 2011: 
•Thöïc hieän chöùc naêng giaùm saùt ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa HÑQT, cuï theå:  
-  Hoaït ñoäng laõnh ñaïo, giaùm saùt cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñoái vôùi Ban 

Giaùm ñoác trong vieäc thöïc hieän caùc Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng;  
-  Vieäc tuaân thuû phaùp luaät, Ñieàu leä Coâng ty, trong quaù trình laõnh ñaïo, 

giaùm saùt Giaùm ñoác veà söû duïng, baûo toaøn, phaùt trieån voán.  
-  Vieäc HÑQT laõnh ñaïo, giaùm saùt Giaùm ñoác thöïc hieän keá hoaïch saûn 

xuaát kinh doanh.  
•Thöïc hieän chöùc naêng giaùm saùt ñoái vôùi G iaùm ñoác vaø boä maùy quaûn 

lyù, cuï theå: 
 
-  Hoaït ñoäng ñieàu haønh, thöïc hieän Nghò quyeát, quyeát ñònh cuûa HÑQT.  
-  Vieäc tuaân thuû phaùp luaät, Ñieàu leä Coâng ty.  
-  Vieäc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh.  
-  Vieäc xaây döïng, ban haønh, thöïc hieän vaø hoaøn thieän heä thoáng kieåm 

soaùt noäi boâ, caùc quy cheá, quy trình quaûn lyù cuûa Coâng ty…  
-  Vieäc thöïc hieän quy cheá phoái hôïp vôùi HÑQT trong hoaït ñoäng ñieàu haønh. 

Thuø lao, caùc khoaûn lôïi ích khaùc vaø chi phí cho töøng thaønh vieân 
HÑQT/Hoäi ñoàng thaønh vieân/Chuû tòch vaø thaønh vieân Ban kieåm soaùt 
TT Hoï vaø teân Chöùc danh Soá tieàn 
1 Laâm An CT HÑQT            2.500.000  
2 Vũ Đình Thắng UV HÑQT            2.000.000  
3 Phan Coâng Nhaân UV HÑQT 2.000.000  
4 Phuøng Thò Thôm UV HÑQT 2.000.000  
5 Haø Huy Thanh UV HÑQT 2.000.000  
6 Traàn Thò Ngoïc TBKS 2.000.000  
7 Nguyeãn Trung Thaønh UV BKS            1.000.000  
8 Phan Thị Thanh Tâm UV BKS            1.000.000  
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9 Ng Thò Phöông Dung Thö kyù Cty            1.000.000  

- Soá löôïng thaønh vieân HÑQT/Hoäi ñoàng thaønh vieân, Ban Kieåm soaùt/Kieåm 
soaùt vieân, Ban Giaùm ñoác ñaõ coù chöùng chæ ñaøo taïo veà quaûn trò coâng ty: 3/11 

- Tyû leä sôû höõu coå phaàn/voán goùp vaø nhöõng thay ñoåi trong tyû leä naém giöõ coå 
phaàn/voán goùp cuûa thaønh vieân HÑQT/Hoäi ñoàng thaønh vieân: 

 
Soá 
TT 

Hoï vaø teân Chöùc vuï 
 

Soá löôïng 
coå phaàn 
naém giöõ 

Thay ñoåi tyû leä naùêm giöõ 
Mua Baùn 

1 Laâm An CT HÑQT 35.000  Khoâng Khoâng 
2 Vũ Đình Thắng UV HÑQT 3.000 Khoâng Khoâng 
3 Phan Coâng Nhaân UV HÑQT 14.000 Khoâng Khoâng 
4 Phuøng Thò Thôm UV HÑQT 40.000 Khoâng Khoâng 
5 Haø Huy Thanh UV HÑQT 1.000 Khoâng Khoâng 

Thoâng tin veà caùc giao dòch coå phieáu/chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp cuûa 
coâng ty cuûa caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò/Hoäi ñoàng thaønh vieân, Ban Giaùm 
ñoác ñieàu haønh, Ban kieåm soaùt/Kieåm soaùt vieân vaø nhöõng ngöôøi lieân quan tôùi caùc 
ñoái töôïng noùi treân: Khoâng coù. 

- Thoâng tin veà hôïp ñoàng, hoaëc giao dòch ñaõ ñöôïc kyù keát vôùi coâng ty cuûa 
thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò/Hoäi ñoàng thaønh vieân, Ban Giaùm ñoác ñieàu haønh, 
Ban kieåm soaùt vaø nhöõng ngöôøi lieân quan tôùi caùc ñoái töôïng noùi treân: Khoâng coù. 

2. Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán  

2.1. Coång ñoâng/thaønh vieân goùp voán trong nöôùc 

Thoâng tin chi tieát veà cô caáu coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán Nhaø nöôùc 

Danh mục 

Cổ đông trong nước 

Số lượng cổ 
phiếu Giá trị Tỷ lệ (%) 

Tổng số vốn thực góp 2.000.000 20.000.000.000 100,00% 

Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 1.408.000 14.080.000.000 70,40% 

Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ 
phiếu có quyền biểu quyết 149.000 1.490.000.000 7,45% 

Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu 
có quyền biểu quyết 443.000 4.430.000.000 22,15% 

Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn trong nước: 
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S
T
T 

Teân coå ñoâng Ñòa chæ Ngaønh ngheà Soá löôïng 
coå phaàn 
naém giöõ 

Tyû leä 
(%) 

Ghi 
chuù 

1 Toång coâng ty 
Ñaàu tö phaùt 
trieån ñoâ thò vaø 
KCN Vieät Nam 

151 Ter 
Nguyeãn Ñình 
Chieåu, Q3, 
Tp. HCM 

Xaây döïng daân 
duïng vaø coâng 
nghieäp; kinh 
doanh haï taàng 
KCN 

1.208.000 60,4% NN 

2 Coâng ty TNHH 
MTV Phaùt trieån 
ñoâ thò vaø KCN 
Vieät Nam 

KCN Nhôn 
Traïch 1, 
huyeän Nhôn 
Traïch, Ñoàng 
Nai 

Xaây döïng daân 
duïng vaø coâng 
nghieäp; kinh 
doanh haï taàng 
KCN 

200.000 10% NN 

2.2. Coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán saùng laäp 

Cổ đông Loại cổ 
phần 

 Số  
 cổ phần   Vốn góp  

Tỷ lệ 
vốn 
góp 

Tổng công ty Đầu tư Phát 
triển Đô thị và Khu Công 
nghiệp Việt Nam 

Phổ thông 1.208.000 12.080.000.000 60,40% 

 Bùi Phạm Khánh Phổ thông 10.000 100.000.000 0,50% 

 Hồ Minh Toàn  Phổ thông 44.000 440.000.000 2,20% 

 Trần Trọng Kim  Phổ thông 18.000 180.000.000 0,90% 

 Phan Công Nhân  Phổ thông 14.000 140.000.000 0,70% 

 Nguyễn Thế Toàn  Phổ thông 3.500 35.000.000 0,18% 

 Đỗ Văn Thọ Phổ thông 5.435 54.350.000 0,27% 

 Đậu Thị Thu Hường  Phổ thông 2.000 20.000.000 0,10% 

 Nguyễn Thị Phương Dung  Phổ thông 10.350 103.500.000 0,52% 

 Phan Bá Hiến  Phổ thông 3.150 31.500.000 0,16% 

 Đặng Ngọc Châu  Phổ thông 2.650 26.500.000 0,13% 

 Trơng Hồng Thức  Phổ thông 1.800 18.000.000 0,09% 

 Huỳnh Thị Thanh Mai  Phổ thông 500 5.000.000 0,03% 

 Hồ Tuấn Anh  Phổ thông 10.000 100.000.000 0,50% 

 Nguyễn Anh Dũng  Phổ thông 4.000 40.000.000 0,20% 
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Cổ đông Loại cổ 
phần 

 Số  
 cổ phần   Vốn góp  

Tỷ lệ 
vốn 
góp 

 Trơng Đức Hạnh  Phổ thông 6.000 60.000.000 0,30% 

 Phạm Thị Lệ Quyên  Phổ thông 5.000 50.000.000 0,25% 

 Phùng Thị Thơm  Phổ thông 40.000 400.000.000 2,00% 

 Nguyễn Thị Tĩnh  Phổ thông 19.100 191.000.000 0,96% 

 Phạm Thị Loan  Phổ thông 6.000 60.000.000 0,30% 

 Nguyễn Trúc Nghĩa  Phổ thông 3.800 38.000.000 0,19% 

 Phạm Văn Hùng  Phổ thông 1.100 11.000.000 0,06% 

 Nguyễn Ngọc Khánh  Phổ thông 4.000 40.000.000 0,20% 

 Nguyễn Văn Hải  Phổ thông 2.200 22.000.000 0,11% 

 Trần Trọng Phúc  Phổ thông 100 1.000.000 0,01% 

 Nguyễn Anh Đức  Phổ thông 200 2.000.000 0,01% 

 Mai Quốc Chinh  Phổ thông 16.500 165.000.000 0,83% 

 Tạ Văn Lợi  Phổ thông 2.000 20.000.000 0,10% 

 Hoàng Thị Thuận  Phổ thông 9.400 94.000.000 0,47% 

 Lê Diệu Hoài  Phổ thông 5.400 54.000.000 0,27% 

 Nguyễn Thị Huyền Minh  Phổ thông 1.600 16.000.000 0,08% 

 Nguyễn Thị Điệp  Phổ thông 250 2.500.000 0,01% 

 Đỗ Thanh Lâm  Phổ thông 300 3.000.000 0,02% 

 Phạm Hoàng Lộc  Phổ thông 150 1.500.000 0,01% 

 Ngô Vĩnh Trường  Phổ thông 5.000 50.000.000 0,25% 

 Lã Huy Hiệp   Phổ thông 6.000 60.000.000 0,30% 

 Lê Sỹ Quân  Phổ thông 800 8.000.000 0,04% 

 Phạm Nhật An  Phổ thông 150 1.500.000 0,01% 

 Trần Anh Tuấn   Phổ thông 1.200 12.000.000 0,06% 

 Hoàng Cao Phong  Phổ thông 5.000 50.000.000 0,25% 

 Nguyễn Mạnh Hải  Phổ thông 2.000 20.000.000 0,10% 
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Cổ đông Loại cổ 
phần 

 Số  
 cổ phần   Vốn góp  

Tỷ lệ 
vốn 
góp 

 Lê Tánh  Phổ thông 3.500 35.000.000 0,18% 

 Đặng Văn Quang   Phổ thông 250 2.500.000 0,01% 

 Nguyễn Thái Đạt  Phổ thông 300 3.000.000 0,02% 

 Vũ Tiến Mạnh  Phổ thông 300 3.000.000 0,02% 

 Nguyễn Cao Cường  Phổ thông 150 1.500.000 0,01% 

 Phạm Đức Tài  Phổ thông 100 1.000.000 0,01% 

 Đàm Văn Kiên  Phổ thông 1.000 10.000.000 0,05% 

 Đoàn Văn Hùng  Phổ thông 1.500 15.000.000 0,08% 

 Nguyễn Đăng Hùng  Phổ thông 200 2.000.000 0,01% 

 Nguyễn Duy Tuân  Phổ thông 100 1.000.000 0,01% 

 Trần Duy Anh  Phổ thông 100 1.000.000 0,01% 

 Phạm Thị Thân  Phổ thông 5.000 50.000.000 0,25% 

 Vũ Văn Vinh  Phổ thông 500 5.000.000 0,03% 

 Nguyễn Quang Hưng  Phổ thông 1.300 13.000.000 0,07% 

 Vũ Trần Lâm  Phổ thông 1.800 18.000.000 0,09% 

 Phạm Thị Thu Thắm  Phổ thông 200 2.000.000 0,01% 

 Phan Thị Thùy Oanh  Phổ thông 250 2.500.000 0,01% 

 Khuất Thị Thu Quyên   Phổ thông 250 2.500.000 0,01% 

 Nguyễn Tiến Cầm  Phổ thông 1.000 10.000.000 0,05% 

 Nguyễn Văn Đạt  Phổ thông 1.000 10.000.000 0,05% 

 Lê Thiết Hiệu  Phổ thông 2.000 20.000.000 0,10% 

 Phạm Minh Hiệp  Phổ thông 2.000 20.000.000 0,10% 

Phạm Văn Toán Phổ thông 10.000 100.000.000 0,50% 

Nguyễn Văn Thuý Phổ thông 13.000 130.000.000 0,65% 

 Vũ Việt Dũng  Phổ thông 2.000 20.000.000 0,10% 

 Trịnh Hùng Lâm  Phổ thông 4.000 40.000.000 0,20% 
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Cổ đông Loại cổ 
phần 

 Số  
 cổ phần   Vốn góp  

Tỷ lệ 
vốn 
góp 

 Nguyễn Xuân Tiến  Phổ thông 2.000 20.000.000 0,10% 

 Hồ Văn Tú  Phổ thông 7.400 74.000.000 0,37% 

 Vũ Ngọc Khương   Phổ thông 7.500 75.000.000 0,38% 

Cao Huế Trung Phổ thông 8.000 80.000.000 0,40% 

Cao Minh Phổ thông 6.000 60.000.000 0,30% 

Ngô Thị Thuý Hằng Phổ thông 200 2.000.000 0,01% 

Đoàn Ngọc Cương Phổ thông 30.000 300.000.000 1,50% 

Trần Ngọc Khôi Phổ thông 10.000 100.000.000 0,50% 

Cty TNHH MTV Phát triển 
đô thị & KCN IDICO Phổ thông 200.000 2.000.000.000 10,00% 

 
 TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
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