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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI 

NĂM 2014 
 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI. 

Tên giao dịch đối ngoại: HANOI SOUTH HOUSING AND 
URBAN DEVELOPMENT 
CORPORATION 

Tên viết tắt: HANOI SOUTH CORPORATION 

Giấy ĐKKD số: 07002.222.689 

Vốn điều lệ:  88.350.000.000 đồng. 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên 
Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Số điện thoại:  (0351)3847756 

Số fax:  (0351)3866689 

Website: www.namhanoi.com.vn 

Mã cổ phiếu (nếu có):  NHA 

  

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tiền thân là Công ty 
TNHH Thành Mỹ được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 2004 với những ngành nghề 
chính ban đầu là xây dựng, khai thác và chế biến đá, mua bán vật liệu xây dựng. Với số 
vốn điều lệ ban đầu là 2.500.000.000 đồng. 

Ngày 30 tháng 06 năm 2006 Công ty TNHH Thành Mỹ thay đổi đăng ký kinh 
doanh tăng vốn điều lệ lên 26.000.000.000 đồng và đăng ký thêm ngành nghề kinh 
doanh là kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, 
kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng, sản xuất kinh doanh chế biến hàng lâm sản, 
kinh doanh xuất nhập khẩu. 
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Ngày 27 tháng 11 năm 2007 Công ty TNHH Thành Mỹ được đổi tên thành Công 
ty Cổ phần Thành Mỹ đồng thời tăng vốn điều lệ lên 58.000.000.000 đồng với 05 cổ 
đông chính, với hoạt động kinh doanh như trước. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2010 Công ty chính thức đổi thành Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 
0700.222.689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp với số vốn điệu lệ là 
58.900.000.000 đồng với 03 cổ đông chính, đánh dấu một bước thay đổi mới trong tiến 
trình phát triển mới của Tổng Công ty. 

Ngày 08 tháng 02 năm 2010, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam 
Hà Nội tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ phiếu của 
Tổng Công ty trên sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).  

Ngày 13 tháng 07 năm 2010, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam 
Hà Nội chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) – Mã chứng 
khoán: NHA. 

Ngày 10 tháng 05 năm 2011, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam 
Hà Nội chính thức niêm yết bổ sung 2.450.000 cổ phiếu trên HNX, đưa Tổng số vốn của 
Tổng Công ty lên 88.350.000.000 đồng. 

 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
a) Ngành nghề kinh doanh. 
 Xây dựng công trình: Dân dụng (xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, 

siêu thị,…), Công nghiệp, Giao thông (cầu, đường, cống,…), Thủy lợi, xây dựng 
công trình điện lực (đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35 KV trở xuống), 
lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; 

 Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị và dân cư; 
 San lấp và chuẩn bị mặt bằng; 
 Khai thác đá, đất, cát, sỏi, chế biến đá; 
 Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch ngói, xi măng, đá, cát sỏi; 
 Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất, mua bán sắt thép; 
 Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 
 Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí hóa lỏng; 
 Mua bán đá mỹ nghệ; 
 Sản xuất sản phẩm từ bê tông, sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê 

tông cốt thép và cấu kiện bê tông khác; 
 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy; 
 Sản xuất kinh doanh chế biến hàng lâm sản; 
 Cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình; 
 Kinh doanh bất động sản, kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng; 
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 Kinh doanh du lịch và các dịch vụ du lịch; 
 Kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 
 Mua bán hàng kim khí, điện máy, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 

điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
 Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; 
 Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. 
b) Lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty 
- Xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, lắp đặt thiết bị 

cho các công trình xây dựng dân dụng. 
- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, đô thị và dân cư. 
c) Địa bàn hoạt động 

Tổng Công ty hoạt động chủ yếu tại tỉnh Hà Nam và các vùng lân cận. 
 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
a) Mô hình quản trị : 

Mô hình quản trị công ty tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết. 

b) Cơ cấu bộ máy quản lý 
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c) Các công ty con, công ty liên kết 

-  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội hiện không công ty 
mẹ, công ty con. 

5. Định hướng phát triển 
a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty. 

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển 
hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo 
lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người 
lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty 
vững mạnh 

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển 
hai lĩnh vực chính: đầu tư xây dựng các khu đô thị và xây lắp công trình. 

Tập trung đầu tư cho lĩnh vực thiết kế, xây dựng các khu đô thị có kết cấu hạ tầng 
đồng bộ hiện đại, thiết kế các mô hình nhà chung cư cao cấp, nhà biệt thự, văn phòng 
cho thuê nhà đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi 
ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. 

Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2010- 
2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10% trở lên. 

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty. 

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội mong muốn mang lại 
cho các cư dân đô thị một môi trường sống hiện đại, thân thiện, đồng thời gần gũi với 
thiên nhiên. 

6. các rủi ro 

a) Lĩnh vực Bất động sản: 

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội hoạt động trong 
ngành kinh doanh bất động sản, một ngành rất rất nhạy cảm với các biến động kinh tế. 
Kinh doanh bất động sản rất dễ ảnh hưởng bởi các yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
lãi suất, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá, cũng như các chính sách, chủ trương của chính phủ. 

Trong những năm nền kinh tế có sự phát triển vượt bậc, tăng trưởng GDP của 
Việt Nam đạt tốc độ cao, nhu cầu về nhà ở tăng lên, kéo theo doanh thu và lợi nhuận của 
các công ty kinh doanh bất động sản tăng lên. Ngược lại, những giai đoạn kinh tế tăng 
trưởng chậm, doanh thu và lợi nhuận của những công ty bất động sản cũng giảm. 
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Kinh doanh bất động sản yêu cầu nguồn vốn lớn và ổn định, để phục vụ cho các 
dự án thường mang tính lâu dài. Chính vì thế nguồn vốn là yếu tố rất quan trọng. Sự thay 
đổi của chính sách từ khuyến khích sang không khuyến khích tăng trưởng tín dụng của 
chính phủ cũng gây ra rất nhiều khó khan cho ngành  bất động sản, là ngành vốn sử dụng 
nhiều vốn vay từ ngân hàng. 

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sư gia tăng giá của các yếu tố đầu 
vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm. 

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thường có hệ số 
nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng mạnh 
đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng của lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay 
tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty. 

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án ngày càng gặp nhiều khó khăn ảnh 
hưởng đến tiến độ thi công dự án làm ảnh hưởng đến chi phí đầu tư. 

b) Lĩnh vực xây dựng dân dụng: 

+ Theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải 
pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã 
hội làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và nguồn vốn đầu tư. 

+ Giá nguyên vật liệu đưa vào công trình biến động thất thường. 

+ Vốn vay ngân hàng ngày càng thặt chặt đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

  Năm 2014 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đạt doanh 
thu trên 57 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 6,8 tỷđồng, mức lợi nhuận sau 
thuế đạt 5,5 tỷ đồng. 
 

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 
 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
năm 2014 

Thực hiện 
Năm 2014 

Mức độ hoàn 
thành (%) 

Doanh thu 80.000.000.000 57.887.170.000 72,36% 

Lợi nhuận trước thuế 15.000.000.000 6.885.996.000 45.91% 

Lợi nhuận sau thuế 11.700.000.000 5.504.170.000 47,04% 

Cổ tức dự kiến (%) 10% -  
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2. Tổ chức và nhân sự 

a) Danh sách Ban điều hành 
 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ 
(%) 

Nguyễn Minh Hoàn Tổng giám đốc 20/05/1970 1.480.200 12,76 

Nguyễn Hồng Thái Phó Tổng giám đốc 19/02/1979 51.700 0,45 

Nguyễn Hoàng Đạo Kế toán trưởng 29/07/1987 0 0 
 

Lý lịch thành viên Ban điều hành 

 

 Ông     :  NGUYỄN MINH HOÀN 
 

– Chức vụ tại Tổng Công ty :  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

– Giới tính :  Nam. 

– Ngày tháng năm sinh :  20/05/1970. 

– Chứng minh thư nhân dân : 168281715 cấp ngày 30/3/2006 tại công an Hà Nam 

– Quốc tịch : Việt Nam. 

– Dân tộc : Kinh. 

– Quê quán : Hà Nam. 

– Địa chỉ thường trú: 108, Phố Thịnh Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam 

– Trình độ văn hóa : 12/12. 

– Trình độ chuyên môn : 12/12. 

– Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ công tác. 

1995-1999 Nhân viên phòng kinh doanh. 

Nhà máy xi măng Kiện Khê. 

1999-2000 Nhân viên phòng kinh doanh. 

Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý. 

2000-2003 Phó giám đốc. 

Tổng Công ty CP Khoáng sản Hà Nam. 

2004-2007 Giám đốc. 

Công ty TNHH Thành Mỹ. 
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2008 đến nay  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 

Công ty cổ phần Thành Mỹ (nay là Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội). 

– Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội. 

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không. 

– Số cổ phần sở hữu              : 1.480.200 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014) 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty  : Không 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không 

 

 Ông    : NGUYỄN HỒNG THÁI 
 

– Chức vụ tại Tổng Công ty :  Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

– Giới tính :  Nam 

– Ngày tháng năm sinh :  19/02/1979 

– Chứng minh thư nhân dân: 168514123 cấp ngày 18/02/2011 tại công an Hà Nam 

– Quốc tịch : Việt Nam 

– Dân tộc : Kinh 

– Quê quán : Đội 6, thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam 

– Địa chỉ thường trú: Đội 6, thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam 

– Trình độ văn hóa : Đại học. 

– Trình độ chuyên môn : Cử nhân toán tin. 

– Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ công tác 

2003 – 2004 Nhân viên phòng kế hoạch 

Công ty cổ phần Khoáng sản Hà Nam. 

Từ 2005 đến nay Phó Tổng giám đốc 

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 

– Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc. 

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không 

– Số cổ phần sở hữu               : 51.700 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014) 
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– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan  : 0 cổ phần  

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty  : Không 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không 
 

 Ông     : NGUYỄN HOÀNG ĐẠO 
 

– Chức vụ tại Tổng Công ty : Kế toán trưởng. 

– Giới tính : Nam 

– Ngày tháng năm sinh : 29/7/1987. 

– Chứng minh thư nhân dân : 168139245  Ngày cấp: 29/3/2007 Tại: CA Hà Nam. 

– Quốc tịch : Việt Nam 

– Dân tộc : Kinh 

– Quê quán : xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

– Địa chỉ thường trú : Phố Đông Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam. 

– Trình độ văn hóa : Đại học. 

– Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế. 

– Quá trình công tác:  

Thời gian công tác Chức vụ công tác 

Từ tháng 11/2010 đến 15/01/2013 Nhân viên kế toán Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 

Từ 15/01/2013 đến nay Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 

– Chức vụ hiện tại     : Kế toán trưởng. 

– Chức vụ tại tổ chức khác     : Không 

– Chức vụ tại tổ chức khác     : Không 

– Số cổ phần sở hữu                        : 0 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014) 

– Số cổ phần đại diện sở hữu    : 0 cổ phần 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan  : 0 cổ phần 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty   : Không 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không 
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b) Những thay đổi trong ban điều hành: 

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội năm 2014 không có sự 
thay đổi trong ban điều hành. 

c) Số lượng cán bộ, nhân viên. 
- Tính đến 31/12/2014 Tổng công ty có 89 người trong đó: Biên chế chính thức 50; số 
còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng. 

- Chính sách đối với người lao động 

Tiền lương:  

+ Lương bình quân của công nhân sản xuất tại các xưởng, nhà máy: 3 triệu đồng/tháng. 

+ Lương bình quân của khối hành chính: 3,5 triệu đồng/tháng. 

Các chính sách khác: tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật lao động về 
thời gian nghỉ ngơi, các khoản trợ cấp, bảo hiểm xã hội,… 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: 

- Đầu tư xây dựng dự án Sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng kỹ thuật khu 
đất xung quanh theo hình thức BT (Xây dựng – Chuyển giao). 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường gom đầu cầu Yên Lệnh từ QL 38 đến khu khai thác 
vật liệu xây dựng xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên theo hình thức BOT (Xây dựng – 
Khai thác – Chuyển giao). 

- Tiếp tục triển khai hoàn thành dự án Khu đô thị mới dọc Quốc lộ 38 từ thị trấn 
Hòa Mạc đến Cầu Yên Lệnh (giai đoạn I). 

b) Các công ty con, công ty liên kết: 

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội không có công ty con. 

4. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 % tăng giảm 
Tổng giá trị tài sản 122.117.912.199 118.710.186.140   2,8 
Doanh thu thuần 57.556.201.178 40.681.217.200 41,4 
Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 6.861.997.246 536.103.162 1179,98% 
Lợi nhuận khác  23.998.273 - - 
Lợi nhuận trước thuế 6.885.995.519 536.103.162 1184,45% 
Lợi nhuận sau thuế 5.504.169.589 402.077.372 1268,93% 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức   …  … 
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu : 

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1 

 

0,78 

 

 

0,99 
 
 

0,78 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

20% 

25% 

 

23% 

29% 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

10 

 

 

47% 

 

7,00 

 

 

34% 

 

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 

. . . . . . . . . 

 

9,5% 

5,6% 

4,5% 

11,9% 

 

1,3% 

0,4% 

0,3% 

1,3% 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
a) Cổ phần: 

 Tổng số cổ phần đang lưu hành: 8.835.000 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014). 
 Số loại cổ phần: một (01) loại cổ phần. 
 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông . 

b) Cơ cấu cổ đông : 
 Theo tiêu chí nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. 

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ:   29.900 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014). 

Nhà đầu tư trong nước nắm giữ:    8.805.100 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014). 
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 Theo tiêu chí cổ đông lớn, cổ đông nhỏ. 

Công ty có các cổ đông lớn: 

Ông Nguyễn Minh Hoàn nắm giữ 1.480.200 cổ phần tương đương 16,75% tính 
đến ngày 31/12/2014. 

Ông Nguyễn Đức Kiên nắm giữ 500.000 cổ phần tương đương 5,66% từ ngày 
31/12/2014 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Trong năm 2014, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã 
phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV và tiến hành phát hành cổ phiểu riêng lẻ theo nghị 
quyết của HDQT 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: 
 Hiện tại, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội không có 

cổ phiếu quỹ. 
 Trong năm 2014, công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội không 

có giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ nào. 
e) Các chứng khoán khác: 

Trong năm 2014, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội không 
phát hành riêng lẻ 2,5 triệu cổ phiếu. 

Hiện tạị, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Tổng công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đang lưu hành. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về 
tình hình mọi mặt của công ty) 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Kế hoạch 2014 
So sánh 

Năm 2013 
So sánh 

2014/2013 2014/Kế 
hoạch 

1 Doanh thu 57.556.201.178 80.000.000.000 72,36% 40.681.217.200 141,5% 

2 LNTT 6.885.995.519 15.000.000.000 45.91% 536.103.162 1284,45% 

3 LNST 5.504.169.589 11.700.000.000 47,04% 402.077.372 1368,93% 

4 Tài sản ngắn 
hạn 

24.940.089.453     26.534.188.433 93,99% 

5 Nợ phải trả 24.801.941.542     26.898.385.072 92,2% 

6 
Vay nợ ngắn 
hạn 10.000.000.000     3.000.000.000 333,2% 

7 Vốn chủ sở hữu 97.315.970.657     91.811.801.068 106% 



 14

Năm 2014, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đặt một kế 
hoạch tương đối tham vọng. Doanh thu đạt 80 tỷ, lợi nhận trước thuế là 15 tỷ, và lợi 
nhuận sau thuế là 11,7 tỷ. Kế hoạch này xuất phát từ kỳ vọng của công ty vào sự phục 
hồi kinh tế vào năm 2013 và 2014, và bản thân nội lực, sự cố gắng của toàn thể ban lãnh 
đạo cũng như cán bộ công nhân viên. 

Năm 2014 vừa qua, nền kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc, các ngành kinh tế nói 
chung và ngành bất động sản nói riêng dần khôi phục, có sự ấm dần nên của thị trường. 
Cầu về bất động sản có chút tăng nhẹ nên giải quyết được phần nào bất động sản còn tồn 
đọng  nên lợi nhuận năm 2014 tăng so với cùng kỳ năm 2013. 

Tuy vậy, mặc dù ban lãnh đạo công ty nói riêng, cũng như toàn thể cán bộ công 
nhân viên công ty nói chung đã cố gắng hết mình để hoàn thành được kế hoạch năm 
2014, nhưng vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch đặt ra. 

 

2. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài sản 

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2014 là: 118.710.186.140 đồng. 

Đến thời điểm cuối năm 2014 là: 122.117.912.199 đồng. 

Như vậy, tính cả năm 2014 biến động tài sản công ty không đáng kể. 

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 4,5% , cho thấy công ty sử dụng tài sản tương 
đối tốt. 

Khoản phải thu trong năm 2014 tăng từ 14,2 tỷ đồng lên 14,7 tỷ đồng. Lượng tài 
sản tài sản tăng lên nay không đáng kể cho thấy sự ổn định trong năm 2014 

b) Tình hình nợ phải trả 
 Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2014 là khoảng gần 25 tỷ đồng và toàn bộ là 

nợ ngắn hạn. Trong năm 2014, tình hình nợ không có biến động lớn. 
 Trong cơ cấu nợ của công ty đều là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn, và không có 

khoản nào được tính vào nợ xấu. 
 Lãi suất cho vay tuy đã hạ, tuy nhiên cũng còn khá cao so với mức có thể chấp nhận 

của doanh nghiệp, hơn nữa ngân hàng không khuyến khích cho vay. 

Với lãi suất hiện nay, khoản nợ của công ty làm chi phí lãi phát sinh hàng năm cho 
công ty một khoản không hề nhỏ. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Trong năm 2014 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý 
nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ 
đông và ban lãnh đạo. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 
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 Với những thành quả đạt được trong năm 2014, Tổng Công ty quyết tâm phấn 
đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2014. 

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 cần đạt như sau: 

  + Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng. 

           + Doanh thu: 120.000.000.000 đồng.  

           + Lợi nhuận trước thuế: 14.000.000.000 đồng. 

  + Lợi nhuận sau thuế: 12.000.000.000 đồng.  

  + Tỷ lệ cổ tức: 10%. 

Để thực hiện được các mục tiêu này, Tổng Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể 
để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2015, góp phần duy 
trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Tổng Công ty, 
hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững. 

Kế hoạch đầu tư các dự án: 

Năm 2015, Tổng Công ty dự kiến triển khai xây dựng nhiều công trình: Dự án 
nhà máy sản xuất đồ chơi của Công ty TNHH Vinh Hạnh Hà Nam, Đường giao thông 
liên xã Hòa Mạc – Châu Giang – Mộc Bắc, Xây dựng Trường mầm non thị trấn Hòa 
Mạc, Xây dựng  hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất tại một số xã trên địa bàn huyện 
Duy Tiên…, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường gom đầu cầu Yên Lệnh từ QL 38 đến 
khu khai thác vật liệu xây dựng xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên theo hình thức BOT (Xây 
dựng – Khai thác – Chuyển giao), tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án Sân vận 
động Đồng Văn và hạ tầng kỹ thuật khu đất xung quanh theo hình thức BT (Xây dựng – 
Chuyển giao) và Dự án Khu đô thị mới dọc Quốc lộ 38 từ thị trấn Hòa Mạc đến cầu Yên 
Lệnh (giai đoạn 1) … 

 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: 

Ý kiến của kiểm toán viên là chấp nhận hoàn toàn với báo cáo tài chính công ty. 
 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

a) Tình hình hoạt động xây lắp và giải phóng mặt bằng 

- Công trình đã Hoàn thành: Xây dựng Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tại xã Yên 
Nam, Xây dựng Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số 
khu đấu giá Quyền sử dụng đất tại các xã như: HTKT khu đấu giá QSD đất xã Chuyên 
Ngoại, xã Tiên Nội, thị trấn Hòa Mạc, xã Trác Văn, xã Yên Nam, xã Châu Giang... 
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- Công trình đang thi công dở dang: Xây dựng hạ tầng nhà máy sản xuất đồ chơi 
của Công ty TNHH Vinh Hạnh Hà Nam, Đường giao thông nông thôn xã Yên Bắc, 
Đường giao thông liên xã Hòa Mạc – Châu Giang – Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Xây 
dựng  hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất tại một số xã trên địa bàn huyện Duy Tiên... 
Dự án khu đô thị Hòa Mạc và Dự án Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung 
quanh tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cống rãnh 
thoát nước, hè đường, hệ thống điện… 

b) Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu 

Trong năm 2014, Tổng Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu 
và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Tổng công ty thông qua 
việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo. 

c) Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư 

Trong năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu 
tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Tổng Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm 
việc với đại diện các Tổng Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, 
trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án. 

 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Trong năm 2014, Mặc dù công ty không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên Ban 
Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Trong điều kiện kinh tế khó khăn 
năm 2014, ban giám đốc cùng với cán bộ công nhân viên đưa ra nhiều sáng kiến nhằm 
khắc phục khó khăn. Nhờ vậy, doanh thu năm 2014 vẫn tăng khoảng 17 tỷ đồng so với 
năm 2013 tương đương với tốc dộ tăng trưởng là 41,4%, đâu được coi như là một thành 
công lớn của cả công ty. 

  Ban giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội 
đồi quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý. 

 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị. 

Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng Công 
ty như sau: 

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo 
thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông; 

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 
2015 và đạt mức tăng trưởng cao; 
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- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân 
quyền, cải cách thủ tục hành chính; 

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh 
doanh của Tổng Công ty; 

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ; 

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như 
quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong 
Tổng Công ty; 
 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị: 
 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 
(%) 

Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch HĐQT, Tổng 
giám đốc 20/05/1970 1.480.200 16,75 

Nguyễn Hồng Thái Ủy viên HĐQT,     Phó 
Tổng giám đốc 19/02/1979 51.700 0,58 

Cù Đức Ngọc Ủy viên HĐQT      Phó 
Tổng giám đốc 27/08/1965 18.000 0,20 

Nguyễn Văn Hùng Ủy viên HĐQT 20/10/1979   

Đặng Văn Lành Ủy viên HĐQT 13/05/1959 15.000 0,17 

(Số liệu tính đến ngày 31/12/2014) 
 

Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị 
 

 Ông     :  NGUYỄN MINH HOÀN 

– Chức vụ tại Tổng Công ty :  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

– Giới tính :  Nam 

– Ngày tháng năm sinh :  20/05/1970 

– Chứng minh thư nhân dân : 168281715 cấp ngày 30/03/2006 tại công an Hà Nam 

– Quốc tịch : Việt Nam 

– Dân tộc : Kinh 

– Quê quán : Hà Nam 
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– Địa chỉ thường trú : 108, Phố Thịnh Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam 

– Trình độ văn hóa : 12/12 

– Trình độ chuyên môn: 12/12 

– Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ công tác 

1991-1995 Nhân viên phòng kinh doanh 

Xí nghiệp tằm tơ Sông Châu 

1995-1999 Nhân viên phòng kinh doanh 

Nhà máy xi măng Kiện Khê 

1999-2000 Nhân viên phòng kinh doanh 

Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý 

2000-2003 Phó giám đốc 

Tổng Công ty CP Khoáng sản Hà Nam 

2004-2007 Giám đốc 

Công ty TNHH Thành Mỹ 

2008 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần Thành Mỹ (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển 
Nhà và Đô thị Nam Hà Nội) 

– Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không. 

– Số cổ phần sở hữu              : 1.480.200 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014).               

• Họ tên người có liên quan   : Nguyễn Ngọc Hương 

               + Quan hệ    : Vợ 

               + Số cổ phần nắm giữ  :150.000 cổ phần(tính đến ngày 31/12/2014) 

• Họ tên người có liên quan   : Nguyễn Đức Kiên 

               + Quan hệ    : con trai 

               + Số cổ phần nắm giữ   : 500.000 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014). 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty  : Không 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không 
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 Ông    : NGUYỄN HỒNG THÁI 

– Chức vụ tại Tổng Công ty :  Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

– Giới tính :  Nam 

– Ngày tháng năm sinh :  19/02/1979 

– Chứng minh thư nhân dân : 168514123 cấp ngày 18/02/2011 tại công an Hà Nam 

– Quốc tịch : Việt Nam 

– Dân tộc : Kinh 

– Quê quán : Đội 6, thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam 

– Địa chỉ thường trú: Đội 6, thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam 

– Trình độ văn hóa : 12/12 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân toán tin 

– Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ công tác: 

2003 – 2004 Nhân viên phòng kế hoạch 

Công ty cổ phần Khoáng sản Hà Nam 

Từ 2005 đến nay Phó Tổng giám đốc 

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội 

– Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc. 

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không. 

– Số cổ phần sở hữu                     : 51.700 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014). 

– Số cổ phần đại diện sở hữu          : 0 cổ phần. 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan  : 0 cổ phần.  

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không. 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty  : Không. 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không. 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không. 

 

 Ông    : CÙ ĐỨC NGỌC 

– Chức vụ tại Tổng Công ty :  Ủy viên HĐQT. 

– Giới tính :  Nam 

– Ngày tháng năm sinh :  27/08/1965 

– Chứng minh thư nhân dân : 162075619 cấp ngày 12/05/1994 tại Nam Hà 

– Quốc tịch : Việt Nam 
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– Dân tộc : Kinh 

– Quê quán : An Nội, Bình Lục, Hà Nam 

– Địa chỉ thường trú : Tổ 6, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

– Trình độ văn hóa : 12/12 

– Trình độ chuyên môn : 12/12 

– Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Chức vụ công tác 

1985 – 1988 Bộ đội đặc khu Quảng Ninh 

1988 – 2003 Lao động hợp tác tại Liên Bang Nga 

Từ năm 2003 đến 2013 Phó giám đốc Công ty Thành Mỹ (nay là Tổng Công 
ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội) 

– Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT 

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không 

– Số cổ phần sở hữu                   : 18.000 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014). 

– Số cổ phần đại diện sở hữu    : 0 cổ phần. 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan  : 0 cổ phần. 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không. 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty  : Không. 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không. 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không. 

 

 Ông    : NGUYỄN VĂN HÙNG 
 

– Chức vụ tại Tổng Công ty : Ủy viên HĐQT 

– Giới tính: Nam 

– Ngày sinh: 20/10/1979. 

– Số CMTND: 168169861 Ngày cấp: 18/02/2003 Tại: CA Hà Nam. 

– Nơi sinh: Xóm 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

– Quốc tịch:       Việt Nam. 

– Dân tộc:  Kinh. 

– Quê quán: Xóm 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

– Địa chỉ thường trú: Xóm 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

– Trình độ văn hoá: 12/12. 

– Trình độ chuyên môn: 12/12.  
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– Quá trình công tác:  

+ Từ năm 2002 đến Tháng 04/2004 cán bộ vật tư Công ty CP khoáng sản Hà Nam. 

+ Từ tháng 4 năm 2004 đến nay là Trưởng phòng vật tư Công ty cổ phần Thành Mỹ 
(nay là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội). 

– Chức vụ công tác hiện. nay: Trưởng phòng vật tư. 

– Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không. 

– Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, trong đó.  

– Số cổ phần đại diện nắm giữ    : 0 cổ phần.  

– Số cổ phần cá nhân nắm giữ    : 0 cổ phần. 

– Số cổ phần sở hữu của người có liên quan  : 0 cổ phần. 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty   : Không 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không 

 
 Ông    : ĐẶNG VĂN LÀNH 

 

-    Chức vụ tại Tổng công ty : Ủy viên HDQT 

-    Giới tính    : Nam 

-    Ngày tháng năm sinh  : 13/05/1959 

-    Chứng minh thư nhân dân : 168145203 cấp ngày 11/04/2006 tại Hà Nam 

-    Quốc tịch   : Việt Nam 

-    Dân tộc    : Kinh 

-    Quê quán   : Yên Nam, Duy Tiên, Nam Hà 

-    Địa chỉ thường trú  : P. Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

-    Trình độ văn hóa  : 12/12 

-    Trình độ chuyên môn  : 12/12 

-    Quá trình công tác  :  

Thời gian công tác Chức vụ công tác 

1977-1982 Tham gia quân đội 

1982-1988 Cán bộ phòng kế hoạch  

Công ty Thương mại Duy Tiên 

1988-2000 Cán bộ phòng kế hoạch vật tư 

Công ty SXKD XNK Hồng Phú 
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Từ năm 2000 đến Tháng 9-2014 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng 
phòng kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản Hà Nam (Nay là Công ty cổ phần Tập 
đoàn Khoáng sản Hamico). 

Từ tháng 10-2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần gạch Hamico1. 

-  Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT. 

– Chức vụ tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần gạch Hamico1. 

– Số cổ phần sở hữu                : 15.000 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014). 

– Số cổ phần đại diện sở hữu    : 0 cổ phần. 

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan  : 0 cổ phần. 

– Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng Công ty : Không. 

– Các khoản nợ đối với Tổng Công ty  : Không. 

– Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty  : Không. 

– Hành vi vi phạm Pháp luật    : Không. 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị công ty không có các tiểu ban. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ 

Lý do 
không 

tham dự 
Ghi chú 

1 Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch HĐQT 9 100%   

2 Đặng Văn Lành Thành viên HĐQT 9 100%   

3 Cù Đức Ngọc Thành viên HĐQT 9 100%   

4 Nguyễn Hồng Thái Thành viên HĐQT 9 100%   

5 Nguyễn Văn Hùng Thành viên HĐQT 9 100%   
 

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 
+ Họp HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. 

  + Nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất quý I năm 2014, đánh giá kết 
quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý 
tiếp theo và một số nhiệm vụ khác. 
 + Họp hội đồng cổ đông thường niêm 2014. 
 + Họp HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam 
– thành viên  Hãng kiểm toán Kreston international là đơn vị kiểm toán năm 2014. 
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+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, đánh giá kết quả 
hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng  phát triển kinh daonh 6 tháng cuối năm 
2014 và các nhiệm vụ khác. 
+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2014, đánh giá tình hình hoàn 
thành kế hoạch, đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh cho quý 4 và các nhiệm vụ khác. 
+ Họp HĐQT thông qua phương án phát hành, tiểu chuẩn,  danh sách cán bộ nhân viên 
và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho  cán bộ nhân viên theo chương trình lựa 
chọn người lao động cho công ty. 
+ Họp HĐQT thông qua phương án phát hành, tiêu chuẩn, danh sách nhà đầu tư  chiến 
lược và đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. 
+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, đánh giá kết quả 
hoàn thành kế hoạch, đưa ra phướng hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho năm 2015 
và một số nhiệm vụ khác. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã phối hợp cùng các 
thành viên hôi đồng quản trị điều hành tích cưc tham gia công tác quản trị công ty nói 
chung và Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan 
nhằm mục tiêu cuối cùng là để hoàn thiện hơn nữa vai trò của hôi đồng quản trị. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị không có các tiểu ban. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Họ và tên Chức vụ Ngày sinh 
Số cổ phần 

nắm giữ Tỷ lệ (%) 

Ông Tạ Ngọc Nhất Trưởng BKS 21/08/1990 0 0,00 

Vũ Văn Đồng Thành viên BKS 02/09/1975 7.500 0,08 

Mai Thanh Trọng Thành viên BKS 09/12/1982 7.500 0,08 
(Tính đến ngày: 31/12/2014). 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường 
xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa 
các thành viên Ban Kiểm Soát. 

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh 
doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài 
chính kế toán cung cấp. 
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- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ 
hạch toán kế toán. 

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận 
phòng ban. 

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát. 

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, 
quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát. 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

- Không có. 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014): 

- Không có. 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Trong năm 2014 công ty không thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ. 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Trong năm 2014, công ty không có những nội dung chưa thực hiện theo quy định của 
pháp luật về quản trị công ty 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chinh kèm theo đã phản ánh trung thực 
và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 
31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 
Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

Đã được Công bố thông tin theo đúng quy định và đăng tải trên website: 
www.namhanoi.com.vn. 
  

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty 
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PHỤ LỤC 
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2014 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA. 
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