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I) . L�CH S� HO�T ��NG C�A CÔNG TY 

1. Nh�ng s� ki	n quan tr
ng: 

 Công ty c� ph�n �� Tam (DETACO) ���c thành l�p theo gi	y ch
ng nh�n ��ng ký kinh doanh 
l�n ��u s� 4103001861 do S K� ho�ch – ��u t� Tp. H� Chí Minh c	p ngày ngày 10/10/2003 
v�i s� v�n ban ��u là 2,5 t� ��ng. ��n ngày 22/09/2009 DETACO �ã ��ng ký thay ��i l�n th
 6 
v�i Gi	y ch
ng nh�n ��ng ký kinh doanh và ��ng ký thu� s� 0303118498. 

Trong h�n 7 n�m ho�t ��ng, DETACO �ã ti�n hành t�ng v�n �i�u l� t� 2,5 t� ��ng lên 10 t� 
��ng vào tháng 09/2009, t�ng lên 15 t� ��ng vào tháng 04/2006, 40 t� ��ng vào tháng 05/2007 
và t�ng lên 100 t� ��ng vào tháng 09/2009.  

��c bi�t vào ngày 16/07/2010 c� phi�u DTA c�a Công ty �ã ���c chính th
c niêm y�t trên sàn 
giao d�ch ch
ng khoán TP. H� Chí Minh (HOSE) �ánh d	u m�t b��c ngo�t quan tr�ng c�a Công 
ty trong quá trình phát tri�n. 

��ng th�i �� tri�n khai Ngh� quy�t c�a ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên tài khóa 2009, 
DETACO �ang th�c hi�n vi�c phát hành thêm c� phi�u �� t�ng v�n �i�u l� t� 100 t� lên 200 t� 
��ng. Trong �ó chia làm hai giai �o�n, giai �o�n 1 t�ng v�n t� 100 t� lên 155 t� t� Quý IV/2010 
và giai �o�n 2 t�ng v�n t� 155 t� lên 200 t� s� ���c th�c hi�n sau khi phát hành xong ��t 1 và 
l�a � �n ���c ��i !"c ��#�i�u ki�n. 

 Ngoài ra n�m 2010 cùng là th�i �i�m Công ty còn di$n ra nhi�u s� ki�n quan tr�ng khác nh�: 

- Tháng 06/2010: DETACO thành l�p Chi nhánh Công ty t�i Phú Qu�c – Kiên Giang và tham gia 
thành l�p Công ty c� ph�n t� v	n và c	p n��c �ông Nam Á – Mê kông R�ch Giá �� cung c	p 
n��c s�ch cho t%nh Kiên Giang nói chung và huy�n �&o Phú Qu�c nói riêng. 

- Tháng 10/2010: Tham gia thành l�p Công ty c� ph�n Xây l'p Kinh doanh V�t li�u Xây d�ng 
DTA; tr thành c� �ông sáng l�p Công ty c� ph�n ��u t� phát tri�n Tài Nguyên và tham gia ��u 
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t� vào Công ty c� ph�n B	t ��ng s&n Tân Ph��c ��#()&n *+#,-#kinh doanh d�#"n Khu chung c� 
Tân Ph��c, Ph��ng 7, Qu�n 11, Tp. HCM. 

2. Quá trình phát tri�n 

+ Ngành ngh� kinh doanh c	a Công ty hi�n nay: 

Kinh doanh nhà. D�ch v. nhà �	t. Xây d�ng dân d.ng và công nghi�p. San l'p m�t b/ng. T� v	n 
xây d�ng (tr� kinh doanh d�ch v. thi�t k� công trình). Kh&o sát ��a hình, ��a ch	t công trình, ��a 
ch	t th�y v�n. Mua bán: v�t li�u xây d�ng; �i�n c�, �i�n l�nh; d.ng c. th� thao; Hàng công ngh� 
ph0m. Kinh doanh du l�ch l1 hành n�i ��a. Mua bán, s2a ch1a xe ôtô. Ho�t ��ng th� thao. Kinh 
doanh: khu vui ch�i gi&i trí, nhà hàng, khách s�n. ��i lý vé máy bay. Xây d�ng c� s h� t�ng k3 
thu�t khu công nghi�p, khu dân c�. Kinh doanh b	t ��ng s&n. D�ch v. t� v	n b	t ��ng s&n. D�ch 
v. qu&n lý b	t ��ng s&n. Mua bán, cho thuê máy móc, thi�t b� xây d�ng – ngành �ông – lâm 
nghi�p – v�n phòng. D�ch v. d�n v� sinh v�n phòng, nhà . D�ch v. ch�m sóc cây c&nh. Cho 
thuê nhà , v�n phòng, nhà x�ng, kho bãi. Cho thuê nhà ph.c v. m.c �ích kinh doanh (ki�t, 
trung tâm th��ng m�i). Môi gi�i, �	u giá b	t ��ng s&n. Qu&ng cáo b	t ��ng s&n. Sàn giao d�ch 
b	t ��ng s&n. V�n t&i hàng hoá b/ng ���ng b�. 

+ Tình hình ho
t ��ng:  

Hi�n nay ho�t ��ng c�a Công ty ch� y�u là ��u t�, kinh doanh, môi gi�i b	t ��ng s&n; kinh 
doanh v�t li�u xây d�ng.  

Trong n�m 2010, bên c�nh ho�t ��ng môi gi�i và ��u t� d� án nh� các n�m tr��c, ho�t ��ng 
kinh doanh b	t ��ng s&n c�a Công ty c4ng �ã b't ��u ���c ghi nh�n doanh thu t� các d� án ��u 
t� và h�p tác ��u t� trong �ó n�i b�t là d� án Khu dân c� t�i xã Ph��c An, huy�n Nh�n Tr�ch, 
t%nh ��ng Nai và d� án Khu chung c� M3 �
c, ph��ng 21, qu�n Bình Th�nh, Tp. HCM. 

��ng th�i Công ty c4ng �ã không ng�ng m r�ng th� ph�n trong l5nh v�c kinh doanh v�t li�u xây 
d�ng, ký ���c nhi�u h�p ��ng cung c	p v�t li�u xây d�ng cho các ��i tác l�n nh� Công ty CP 
Xây d�ng s� 5, Công ty CP ��a 6c Sài Gòn, Công ty C� ph�n ��u t� và Phát tri�n 
(INVESTCO)…�� xây d�ng các d� án B	t ��ng s&n l�n  Tp. HCM. 

3. ��nh h�ng phát tri�n 

+ Các mc tiêu ch	 y�u c	a Công ty:  

Trong th�i gian s'p t�i DETACO ti�p t.c th�c hi�n và không ng�ng ph	n �	u �� tr thành m�t 
doanh nghi�p có qu3 �	t l�n, có ngu�n doanh thu t�ng tr�ng �n ��nh �� �em l�i m
c c� t
c cao 
cho các c� �ông.  

Phát tri�n m�nh vi�c xây d�ng th��ng hi�u �� DETACO tr thành m�t doanh nghi�p có th��ng 
hi�u n�i b�t t�i Tp. HCM nói riêng và Vi�t Nam nói chung. 

+ Chi�n l��c phát tri�n trung và dài h
n: 

� �0y m�nh ��u t� kinh doanh ��a �c, liên t.c phát tri�n d� án, ��a nhanh s&n ph0m ra th� tr��ng, 
t�ng c��ng công tác nghiên c
u th� tr��ng, thi�t k� và làm th� t.c ��u t� d� án; 

� 78p v�n, h�p !"c liên doanh v�i �"c ��i !"c trong n��c �8#()3#�	t 9�ch, th��ng hi�u ��#�:ng 
nhau ; "t tri�n, kinh doanh d�#"n. �a <�ng phân = >c ! �#tr��ng b	t ��ng 9&n; 

� Liên doanh, liên k�t v�i �"c ��i !"c ?@A-i n��c �8#ti�m l�c v�n, công ngh�#,-#kinh nghi�m 
; "t tri�n b	t ��ng 9&n; 
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� S2 d.ng hi�u qu& ngu�n v�n vay, ngu�n tài tr� c�a ngân hàng, v�n ch� s h1u nh/m t�i thi�u 
hóa chi phí và t�i �a hóa l�i nhu�n công ty; 

� Có chính sách bán hàng linh ho�t và k�p th�i, nâng cao ch	t l��ng s&n ph0m, d�ch v., chú 
tr�ng trong công tác ch�m sóc khách hàng nh/m nâng cao uy tín c4ng nh� v� th� c�nh tranh 
c�a DETACO trên th� tr��ng; 

� ��i v�i các s&n ph0m b	t ��ng s&n c�a Công ty: luôn ���c thi�t k� m�i, �Bp, ch	t l��ng cao 
và ���c ��a ra �úng th�i �i�m nh/m �ón ��u ���c nh1ng th�i c� và có kh& n�ng �áp 
ng �a 
d�ng các nhu c�u khác nhau c�a khách hàng, t� ng��i có thu nh�p trung bình ��n ng��i có 
thu nh�p cao; 

� �a <�ng  8a ?@-nh ngh�#kinh doanh theo h��ng t�p �A-n. M#r�ng ��u t� ,-o *5nh v�c khu 
công nghi�p, �&ng bi�n, khu du *�ch sinh ! "i bi�n, khu du *�ch k�t h�p ?@ %#d�Cng, khai ! "c 
r�ng, = A"ng 9&n, ; "t tri�n ! �#tr��ng mi�n B'c. 

� Phát tri�n th��ng hi�u và th� ph�n v� kinh doanh v�t li�u xây d�ng; 

� Chuyên nghi�p hoá công tác qu&n lý Công ty và nhân s�. (H� th�ng qu&n lý ch	t l��ng ISO 
9001:2000). 

� Tìm ki�m ��i ng4 nhân s� có ��y �� tài l�c, trí l�c và có ph0m ch	t ��o �
c �&m ���ng các 
tr�ng trách quan tr�ng trong công ty, �� cao tinh th�n g'n k�t t�p th� vì m.c tiêu DETACO 
v1ng m�nh và ph�n th�nh. 

II) . BÁO CÁO C�A H�I ��NG QU�N TR� CÔNG TY 

1. Nh�ng nét n�i b�t c�a k�t qu� ho�t ��ng trong n�m  

N�m 2010 ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty b��c vào m�t giai �o�n m�i, giai �o�n b��c ��u 
“thu ho�ch” nh1ng thành qu& c�a c& m�t quá trình ��u t� t� 2003 ��n 2010. T�ng doanh thu là 
116,857 t� ��ng trong �ó doanh thu thu�n t� ho�t ��ng s&n xu	t kinh doanh ��t h�n 109,48 t� 
��ng, t�ng 2.313,9% so v�i n�m 2009, l�i nhu�n tr��c thu� ��t 33,921t� ��ng. C. th� nh� sau: 

��n v�: ngàn ��ng 

N�m 2009 N�m 2010 
Ch� tiêu 

Giá tr� % t�ng gi�m Giá tr� % t�ng gi�m 

V�n ch� s h1u 102,557,966 39,06% 127,545,362 24,36% 

V�n �i�u l� 100,000,000 150% 100,000,000 0,00% 

Doanh thu thu�n 4,535,294 - 109,479,781 2.313,9% 

L�i nhu�n tr��c thu� 3,026,758 24.894% 33,921,878 1.020,7% 

L�i nhu�n sau thu�  2,497,075 24.784,7% 25,441,409 918,8% 

T� l� LNST/Doanh thu 
thu�n 

55,06% 54,95% 23,24% -31,82% 

T� l� LNST/V�n ch� s 
h1u bình quân 

3,5% 3,47% 22,11% 18,61% 

Thu nh�p trên mDi c� 
phi�u (EPS) 

452 - 2.544 462,8% 



Báo cáo th��ng niên n�m tài khóa 2010 Công ty c� ph�n �� Tam (DETACO) 

Website: http://www.detamland.com 4 

N�m 2009 N�m 2010 
Ch� tiêu 

Giá tr� % t�ng gi�m Giá tr� % t�ng gi�m 

T� l� c� t
c (%/V�n 
�i�u l�/n�m) 

0% 0% 15% 15% 

2. Tình hình th�c hi	n so v�i k� ho�ch  

              ��n v�: ngàn ��ng 

Ch� tiêu K� ho�ch Th�c hi	n 

Doanh thu thu�n 108,677,281 2.296,28% 109,479,781 100,74% 

L�i nhu�n tr��c thu� 40,125,000 1.225,68% 33,921,878 84,54% 

L�i nhu�n sau thu�  30,112,500 1.105,91% 25,441,409 84,49% 

Thu nh�p trên mDi c� phi�u 
(EPS) 

3.011 744,14% 2.544 84,49% 

T� l� c� t
c (%/V�n �i�u 
l�/n�m) 

15-20% 15-20% 15% 100% 

So v�i k� ho�ch �� ra thì DTA �ã th�c hi�n v��t ch% tiêu k� ho�ch v� doanh thu nh�ng ch�a ��t 
ch% tiêu v� l�i nhu�n do trong n�m tài khóa 2010 tình hinh kinh t� trong n��c còn nhi�u khó 
kh�n, h� th�ng pháp lu�t còn nhi�u h�n ch� cho vi�c phát tri�n th� tr��ng b	t ��ng s&n, thêm vào 
�ó là vi�c si�t ch�t tín d.ng và l�m phát t�ng cao khi�n giá nguyên v�t li�u ��u vào t�ng, ��i @E"#
chi phí th�c hi�n d� án nh�ng giá bán s&n ph0m �ã ���c ��nh tr��c và không th� t�ng ���c b/ng 
v�i t� l� l�m phát do tình tr�ng �óng b�ng c�a th� tr��ng b	t ��ng s&n#,F#v�y *-m @E&m l�i nhu�n. 

3. Nh�ng thay ��i ch� y�u trong n�m  

N�m 2010, n�m �ánh d	u m�t b��c ngo�t quan tr�ng c�a DETACO k� t� th�i �i�m thành l�p; 
ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty ��t ���c b��c ��t phá c& v� doanh thu và l�i nhu�n, c� phi�u 
DTA c4ng chính th
c ���c niêm y�t trên sàn giao d�ch ch
ng khoán Tp. HCM vào ngày 
16/07/2010. 

Hi�n t�i, DETACO �ang ti�n hành l�p quy ho�ch chi ti�t t� l� 1/500 d� án Khu Bi�t th� 
DETACO Phú Qu�c quy mô 8,8 ha t�i huy�n �&o Phú Qu�c, t%nh Kiên Giang �� tri�n khai d� án 
trong n�m 2011. C4ng trong quá trình th�c hi�n d� án, DETACO nh�n th	y ti�m n�ng c�a vi�c 
cung c	p n��c s�ch cho huy�n �&o Phú Qu�c nói riêng và t%nh Kiên Giang nói chung và H�i 
��ng qu&n tr� Công ty �ã quy�t ��nh rút v�n tham gia ��u t� khGi Công ty CP ��u t� và Khoáng 
S&n VICO, Công ty CP ��u t� và khoáng s&n VICO Qu&ng Tr� �� t�p trung ��u t� vào Công ty 
CP c	p thoát n��c Mê Kông – R�ch Giá �� khai thác l5nh v�c m�i này. 

��ng th�i v�i vi�c tr thành c� �ông sáng l�p c�a Công ty CP C	p thoát n��c Mê Kông – R�ch 
Giá, DETACO c4ng �ã tr thành c� �ông sáng l�p c�a hai công ty khác là Công ty CP ��u t� 
Phát tri�n Tài Nguyên �� phát tri�n th� ph�n v� b	t ��ng s&n du l�ch, ngh% d�Cng  khu v�c các 
t%nh phía B'c và tham gia ��u t� vào Công ty CP B	t ��ng s&n Tân Ph��c �� ��u t� xây d�ng d� 
án Khu chung c� Tân Ph��c, P. 7, Qu�n 11, Tp. HCM. 
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Tháng 10/2010, DETACO c4ng �ã tham gia thành l�p Công ty CP Xây l'p Kinh doanh v�t li�u 
xây d�ng DTA v�i v�n �i�u l� 20 t� ��ng, trong �ó DETACO tham gia 49%. 

4. Tri�n v
ng và k� ho�ch trong t�ng lai  

Trong giai �o�n n�m 2011 – 2015 bên c�nh th� ph�n t�i Tp. HCM và các vùng ph. c�n, 
DETACO s� phát tri�n m�nh thêm  các t%nh khu v�c phía B'c và nhanh chóng ��a vào th� 
tr��ng các d� án Công ty �ang ��u t� ho�c tham gia ��u t� nh/m �em l�i l�i nhu�n t�i �a cho 
Công ty và các c� �ông.  ��ng th�i s� tích c�c tìm ki�m ngu�n qu3 �	t m�i �� chu0n b� cho 
chi�n l��c phát tri�n c�a nh1ng n�m ti�p theo. 

III) . BÁO CÁO C�A BAN GIÁM ��C 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

Các ch� tiêu �VT 
N�m 
2009 

N�m 2010 

1. Ch� tiêu v� kh� n�ng thanh toán    

+ H� s� thanh toán ng'n h�n:    

TSL�/N� ng'n h�n L�n 2,49 2,27 

+ H� s� thanh toán nhanh:    

(TSL� - Hàng t�n kho)/ N� ng'n h�n L�n 0,36 0,46 

2. Ch� tiêu v� c� c u v!n    

+ H� s� N�/T�ng tài s&n L�n 0,51 0,53 

+ H� s� N�/V�n ch� s h1u L�n 1,04 1,13 

3. Ch� tiêu v� n�ng l�c ho�t ��ng    

+ Vòng quay hàng t�n kho:    

Giá v�n hàng bán/Hàng t�n kho bình quân vòng 0,01 0,53 

+ Doanh thu thu�n/T�ng tài s&n bình quân vòng 0,03 0,46 

4. Ch� tiêu v� kh� n�ng sinh l"i    

+ H� s� L�i nhu�n sau thu�/Doanh thu  thu�n % 55,06 23,24 

+ H� s� L�i nhu�n sau thu�/V�n ch� s h1u bình 
quân 

% 3,50 22,11 

+ H� s� L�i nhu�n sau thu�/T�ng tài s&n bình quân % 1,60 10,58 

+ H� s� L�i nhu�n t� H�KD/Doanh thu thu�n % 66,74 24,90 

Kh� n�ng thanh toán: 

H� s� kh& n�ng thanh toán n� ng'n h�n c�a Công ty n�m 2010 gi&m 0,22 l�n so v�i cùng kH 
n�m 2009 do phát sinh t�ng kho&n n� ph&i tr&, ph&i thanh toán cho ng��i bán. V� ch% s� kh& 
n�ng thanh toán nhanh c�a Công ty t�ng 0.1 l�n so v�i n�m 2009. Xét v� m
c �� r�i ro h� s� 
thanh toán ng'n h�n gi&m s� &nh h�ng ��n kho&n n� ph&i thanh toán ��n h�n. Tuy nhiên so v�i 
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ch% s� tài chính cho phép, m�c dù n�m 2010 ch% s� gi&m nh�ng vIn t��ng ��i cao cho th	y hàng 
t�n kho có t� tr�ng l�n trong c� c	u tài s&n ng'n h�n c�a Công ty do các d� án c�a Công ty �ang 
trong giai �o�n tri�n khai thi công c� s h�n t�ng, hoàn thi�n các c�n h� chung c�, cùng liên 
doanh ��u t� vào các d� án nên tài s&n ng'n h�n c�a Công ty t�p trung là hàng t�n kho và do 
��c thù c�a ngành ��u t� kinh doanh b	t ��ng s&n là các d� án th��ng có th�i gian th�c hi�n 
dài. Vì v�y v�i ch% s� kh& n�ng thanh toán nhah c�a Công ty n/m trong gi�i h�n cho phép, th� 
hi�n Công ty có ��y �� kh& n�ng thanh toán n� khi ��n h�n.. 

Ch� tiêu v� c� c u v!n: 

N�m 2010 t� l� n� ph&i tr& trên t�ng ngu�n v�n có t�ng nh�ng không �áng k� so v�i n�m 2009 
(t�ng 0,02 l�n) �i�u này cho th	y doanh nghi�p s2 d.ng v�n góp c�a khách hàng và m�t ph�n 
���c tài tr� v�n vay. 

Theo tính toán ch% s� n� trên v�n ch� s h1u n�m 2010 là 1.13 l�n t��ng 
ng v�i 113,42 % có 
ngh5a là các ��n v� cho vay, khách hàng 
ng tr��c �ã tài tr� nhi�u h�n v�n ch� s h1u là 
13,42%. 

Ch� tiêu v� kh� n�ng sinh l"i: 

Trong n�m 2010 t� su	t l�i nhu�n sau thu� trên doanh thu thu�n chi�m 23,24% gi&m so v�i cùng 
kH n�m 2009.  

Nguyên nhân: Trong n�m 2010 �� ��t ���c doanh thu theo k� ho�ch Công ty �ã tri�n khai th�c 
hi�n san l	p m�t b/ng, thi công c� s h� t�ng, thi công hoàn thi�n c�n h� t�i các d� án Công ty 
làm ch� ��u t� và h�p tác ��u t� ���c ��a vào th� tr��ng tiêu th.. ��ng th�i các chi phí ��u t� 
c�a d� án ���c k�t chuy�n cùng v�i doanh thu trong n�m tài chính. Tuy nhiên vi�c gi&m t� su	t 
l�i nhu�n sau thu� không làm &nh h�ng, c. th� t�  su	t l�i nhu�n sau thu� trên v�n ch� s h1u 
và t� su	t l�i nhu�n sau thu� trên t�ng tài s&n t�ng nhanh so v�i n�m 2009 l�n l��t là 22,11% và 
10,58%. �i�u này cho th	y trong n�m 2010 Công ty �ã phát huy hi�u qu& vi�c s2 d.ng v�n 
trong ho�t ��ng s&n xu	t kinh doanh. 

Thu nh�p trên m#i c�$phi�u (EPS) t�i th�i �i�m 31/12/2010 c�a DETACO:  là 2.544 ��ng. 

T�ng s! c� phi�u theo t%ng lo�i: T�ng s� c� phi�u �ang l�u hành trên th� tr��ng c�a DETACO 
là 10.000.000 c� phi�u ph� thông. 

S! l�ng c� phi�u �ang lu hành theo t%ng lo�i: Toàn b� c� phi�u �ang l�u hành hi�n nay c�a 
DETACO là 10.000.000 c� phi�u ph� thông. 

S! l�ng c� phi�u d� tr�, c� phi�u qu& theo t�ng lo�i: không có 

C� t'c/l�i nhu�n chia cho các thành viên góp v!n: Công ty �ã t�m 
ng ��t 1/2010 là 5% vào 
ngày 17 tháng 01 n�m 2010. Công ty ti�p t.c vi�c chi tr& c� t
c �Jn *�i ��a n�m 2010 cho các c� 
�ông vào ngày 25/04/2011 v�i t� l� 10%. 

2. Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng s�n xu t kinh doanh 

M�c dù n�m tài khóa 2010 là m�t n�m ��y khó kh�n ��i v�i n�n kinh t� nói chung và th� tr��ng 
b	t ��ng s&n nói riêng, nh�ng v�i s� ch% ��o sáng su�t c�a H�i ��ng qu&n tr�, s� nD l�c h�t mình 
c�a Ban Giám ��c và toàn th� cán b� nhân viên, DETACO �ã hoàn thành v��t ch% tiêu v� doanh 
thu nh�ng do tình hình l�m phát và lãi su	t ngân hàng t�ng khi�n giá nguyên v�t li�u t�ng m�nh 
làm t�ng chi phí. Giá bán s&n ph0m thì �ã ���c ��nh tr��c và không th� t�ng b/ng v�i s� t�ng giá 
c�a nguyên v�t li�u khi�n DETACO ch�a hoàn thành ch% tiêu k� ho�ch l�i nhu�n. Tuy nhiên so 
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v�i nh1ng n�m tr��c �ây k� t� th�i �i�m công ty ���c thành l�p, n�m tài khóa 2010 công ty �ã 
��t ���c nh1ng ��t bi�n l�n c& v� doanh thu và l�i nhu�n. Doanh thu thu�n ��t 109,479 t� ��ng, 
t�ng 2.314,09% so v�i n�m 2009, l�i nhu�n sau thu� ��t 25,441 t� ��ng, t�ng 918,8% so v�i n�m 
2009.  

3. Nh�ng ti�n b� công ty �ã ��t ��c 

Nh1ng c&i ti�n v� c� c	u t� ch
c, chính sách, qu&n lý: Công ty qu&n lý b� máy theo c� ch� g�n 
nhB nh/m ti�t ki�m chi phí và �&m b&o m�i chính sách, ch� �� cho ng��i lao ��ng theo quy ��nh 
c�a pháp lu�t.  

4. K� ho�ch phát tri�n trong t�ng lai. 

��i v�i d� án Khu dân c� t�i xã Ph��c An, huy�n Nh�n Tr�ch, t%nh ��ng Nai, DETACO s� ti�p 
t.c hoàn thi�n c� s h� t�ng c�a d� án theo hình th
c cu�n chi�u c�a ph�n còn l�i và ti�n hành 
bàn giao n�n �	t cho khách hành.  

Xúc ti�n hoàn t	t th� t.c pháp lý c�a d� án Khu bi�t th� DETACO Phú Qu�c và d� án C.m 
Trung tâm th��ng m�i và cao �c DETACO Tân Phú  �� ti�n hành tri�n khai trong n�m 2011. 

��a vào khai thác d� án Khu chung c� Tân Ph��c, ph��ng 7, qu�n 11, Tp. HCM và Khu chung 
c� t�i ph��ng 16, qu�n 8 �� b� sung ngu�n doanh thu cho n�m 2011 và nh1ng n�m ti�p theo. 

Tri�n khai d� án Khu bi�t th� và TTTM ven sông Sài Gòn ECOVILAS trong n�m 2011. 

Phát tri�n thêm qu3 �	t t�i ��a bàn các vùng ph. c�n c�a Tp. HCM nh� ��ng Nai, Bình D��ng, 
V4ng Tàu, Long An, Tây Ninh….và ti�p t.c m r�ng th� ph�n  các t%nh phía B'c. 

�0y m�nh kinh doanh v�t li�u xây d�ng �� b� sung ngu�n doanh thu cho DETACO. 

T�ng c��ng h�p tác ��u t� v�i các ��i tác trong và ngoài n��c có ti�m l�c tài chính, công ngh� 
hi�n ��i và kinh nghi�m trong l5nh v�c b	t ��ng s&n, v�t li�u xây d�ng. 

Huy ��ng thêm ngu�n v�n trên th� tr��ng ch
ng khoán �� b� sung v�n cho các d� án b	t ��ng 
s&n 

IV) . BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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V) . B�N GI�I TRÌNH TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI(M TOÁN 

- ��n v� ki�m toán ��c l�p: ��n v� ki�m toán cho DETACO n�m tài khóa 2010 là Công ty 
TNHH t� v	n và Ki�m toán CA &A nay là Công ty TNHH Ki�m toán DFK Vi�t Nam. 

- Ý ki�n ki�m toán ��c l�p: ��n v� ki�m toán �ã nh	t trí v�i toàn b� n�i dung c�a Báo cáo tài 
chính c�a DETACO n�m tài khóa 2010. C. th� nh� sau: 
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VI) . CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

1. Công ty n)m gi� trên 50% v!n c� ph�n/v!n góp c�a t� ch'c, công ty: không có 

2. Công ty có trên 50% v!n c� ph�n/v!n góp do t� ch'c, công ty n)m gi�: Không có 

3. Tình hình ��u t vào các công ty có liên quan:  

a) Công ty c� ph�n INDECO 

� Tên Ti�ng N��c Ngoài: INDECO JOINT STOCK COMPANY 

� Tên vi�t t't: INDECCO 

� V�n �i�u l�: 300.000.000.000 VN� (Ba tr�m t� ��ng) 

� ��a ch%: S� 57, Nguy$n V�n Ti�p, KP 3, TT B�n L
c, Long An. 

� Ngành ngh� kinh doanh: Xây d�ng công !KFnh c�u ���ng, �&ng sông, �&nh bi�n, �&ng  -ng 
không, khu công nghi�p. Xây d�ng �"c công !KFnh giao thông trong ,-#?@A-i n��c, công !KFnh 
=3#thu�t, �i�n n��c ! �y l�i, ���ng dây !K�m �i�n. ��u t� xây d�ng �"c công !KFnh giao thông 
trong ,-#?@A-i n��c, công !KFnh =3#thu�t, �i�n n��c ! �y l�i, ���ng dây !K�m �i�n. ��u t� xây 
d�ng �"c công !KFnh giao thông theo  Fnh th
c BOT, BT. ��u t� xây d�ng c� s# �#t�ng khu 
dân c�, khu công nghi�p, khu �ô ! �. Khai ! "c �"#,-#khai ! "c �"c *A�i LG#= "c (không khai 
! "c �"t !�i Long An). M&n xu	t v�t li�u xây d�ng ch	t l��ng cao (xi m�ng, ; .#gia bê tông). 
��u t� dây truy�n l'p K"p xe L"y, thi�t N�#9&n xu	t k�t c	u ! Op, 9&n ph0m c� = P. Kinh doanh 
th��ng L�i, �-o !�o ,-#cung 
ng lao ��ng. Q P#nghi�m v�t li�u ,-#ki�m tra ch	t l��ng �"c công 
!KFnh không do công ty thi công. 

� T� l� v�n góp c�a DTA: 10% v�n �i�u l� 

� Hi�n nay INDECO �ang ti�n hành tri�n khai d� án Khu bi�t th� sinh thái ven sông Sài Gòn 
ECOVILAS. D� ki�n s� ��a vào khai thác trong n�m 2011. 

b) Công ty c� ph�n ��u t  *+$,-.t tri�n /+i Nguyên 

� Tên ti�ng n��c ?@A-i: QRI NGUYÊN INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION. 

� Tên vi�t t't: TNV 

� ��i � %#!K.#s#� Pnh: 208 ���ng S�#Long, ph��ng TUi V "y, Tp. S�#Long, !%nh W)&ng Ninh. 

� V�n �i�u l�: 20.000.000.000 VN� (Hai m��i !�#��ng) 

� X@-nh ngh�#kinh doanh: Tr�ng r�ng, tr�ng cây công nghi�p, tr�ng r�ng ng�p m�n. SA�t ��ng 
N&o t�n môi tr��ng thiên nhiên, ��u t� xây d�ng, ch�m 98c N&o v�#,-#khai ! "c �"c khu N&o t�n 
h�#sinh ! "i ��ng th�c v�t r�ng, h�#sinh ! "i bi�n.Nuôi ,-#kinh doanh ! �y  &i 9&n, thu mua, ch�#
bi�n ,-#kinh doanh 9&n ph0m  nông, lâm, th�#9&n. T� v	n ��u t� ,-#��u t� kinh doanh �"c khu 
du *�ch ?@ %#d�Cng, sinh ! "i, du *�ch c�ng ��ng ,-#<�ch ,.#du *�ch l1# -nh. Y "ch 9�n, ? -#
 -ng. ��u t� c� s# �#t�ng, kinh doanh b	t ��ng 9&n. ��i *+#x�ng d�u, kho trung chuy�n x�ng 
d�u. M&n xu	t, kinh doanh v�t li�u xây d�ng. Z�ch ,.#v�n !&i  -ng  8a. Mua  N"n  -ng công 
ngh�#th�c ph0m ,-#r��u, bia. Mua N"n �"c thi�t N�#; .c ,.#nông lâm, ng� nghi�p. Xây d�ng 
�"c công !KFnh dân <.ng (khu �ô ! �, khu ?@ %#L"t). Xây d�ng công !KFnh công nghi�p. Xây 
d�ng công !KFnh giao thông. 

� DTA tham gia @8p v�n: 10%. 
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Công ty Tài Nguyên là doanh nghi�p chuyên v� xây d�ng, kinh doanh b	t ��ng s&n, b	t ��ng s&n 
du l�ch, tr�ng r�ng và b&o v� r�ng. ��c bi�t Công ty có Khu r�ng phòng h� h�n 30.000ha c�a 
Công ty Tài Nguyên do Công ty DTA thành l�p s h1u 10% c� ph�n tr&i dài t� huy�n Yên H�ng 
��n c2a kh0u Móng Cái. 

Bên c�nh �ó Công ty còn s h1u 6000 ha r�ng biên gi�i Bình Liêu tr�ng thông �ã ���c 5 n�m 
tu�i. Sau m�t th�i gian có th� khai thác nh�a thông xu	t cho th� tr��ng Trung Qu�c – n�n kinh t� 
l�n th
 2 th� gi�i. Ngoài ra t�i Tp. H� Long Công ty còn 100ha �ang hoàn t	t th� t.c l�p quy 
ho�ch khu du l�ch sinh thái.  

Ngoài vi�c tr�ng r�ng, phát tri�n, b&o v�, khai thác r�ng, Công ty #Q-i Nguyên còn ���c phép 
kinh doanh các d�ch v. ph. tr� và khu du l�ch sinh thái. Song song v�i vi�c tr�ng r�ng, Công ty 
d� ki�n xin c	p phép xây d�ng c&ng bi�n, h�u c�n c&ng bi�n ph.c v. vi�c XK hàng hóa cho các 
khu công nghi�p t�i T%nh Qu&ng Ninh và vùng lân c�n.  

Khu d� án c�a Công ty t�i t%nh Qu&ng Ninh v�i l�i th� n/m trong vùng Tam giác kinh t� phía 
B'c (Hà N�i-Qu&ng Ninh-H&i Phòng), �ây s� là th�i c� m�i cho vi�c m r�ng và �a d�ng hóa 
ngành ngh� kinh doanh theo h��ng t�p �oàn c�a Công ty DTA.  

c) Công ty c� ph�n T v n và c p n�c �ông Nam Á – Mê Kông R�ch Giá. 

� Tên ti�ng n��c ?@A-i: MEKONG RACH GIA EAST SOUTH ASIA CONSULTING AND 
WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 

� Tên vi�t t't: ESACO MEKONG RACH GIA JSC 

� ��i � %#!K.#s#� Pnh: S� 18 ���ng Lý Th��ng Ki�t, ph��ng V5nh Thanh, Tp. R�ch Giá, t%nh 
Kiên Giang 

� V�n �i�u l�: 60.000.000.000 VN� (Sáu m��i !�#��ng) 

� X@-nh ngh�#kinh doanh: L'p ��t h� th�ng c	p thoát n��c, lò s�i và �i�u hòa không khí. L'p 
��t h� th�ng �i�n. L'p ��t h� th�ng xây d�ng khác. Buôn bán v�t li�u, thi�t b� l'p ��t khác 
trong xây d�ng. Bán l[ �� ng4 kim, s�n, kính và thi�t b� l'p ��t khác trong xây d�ng trong các 
c2a hàng chuyên doanh. Khai thác, x2 lý  và cung c	p n��c. Cho thuê máy móc, thi�t b� xây 
d�ng. 

� DETACO tham gia góp 5% 

� DETACO �ã chính th
c tr thành c� �ông sáng l�p c�a Công ty CP t� v	n và c	p n��c �ông 
Nam Á – Mê Kông R�ch Giá trong n�m 2010 và hi�n t�i Công ty �ang xây d�ng, và hoàn thi�n 
b� máy ho�t ��ng. 

d) Công ty c� ph�n Xây l)p Kinh doanh v�t li	u xây d�ng DTA. 

� ��i � %#!K.#s#� Pnh: S� 137 Lê Quang ��nh, P. 14, Q. Bình Th�nh, Tp. HCM. 

� V�n �i�u l�: 20.000.000.000 VN� (Hai m��i !�#��ng) 

� X@-nh ngh�#kinh doanh: Bán buôn kim lo�i. Bán buôn v�t li�u, thi�t b� l'p ��t khác trong xây 
d�ng. V�n t&i hàng hóa b/ng ���ng b�. Xây d�ng nhà các lo�i. Xây d�ng công trình ���ng s't 
và ���ng b�. Xây d�ng công trình k3 thu�t dân d.ng khác. Xây d�ng công trình công ích. L'p 
��t h� th�ng �i�n. Phá dC. Chu0n b� m�t b/ng. L'p ��t h� th�ng c	p, thoát n��c, lò s�i và �i�u 
hoà không khí; L'p ��t h� th�ng xây d�ng khác. Hoàn thi�n công trình xây d�ng. Ho�t ��ng 
xây d�ng chuyên d.ng khác.  

� DETACO tham gia góp v�n: 49% v�n �i�u l� 
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� DTA hi�n nay �ang b't ��u phát tri�n th� ph�n v� l5nh v�c kinh doanh v�t li�u xây d�ng cho 
các cao �c t�i Tp. HCM và các t%nh lân c�n. 

e) Công ty c� ph�n B t ��ng s�n Tân Ph�c 

� ��i � %#!K.#s#� Pnh: S� 137 Lê Quang ��nh, P. 14, Q. Bình Th�nh, Tp. HCM. 

� V�n �i�u l�: 200.000.000.000 VN� (Hai tr�m !�#��ng) 

� X@-nh ngh�#kinh doanh: Kinh doanh b	t ��ng s&n. Qu&n lý b	t ��ng s&n. Xây d�ng nhà các 
lo�i. Xây d�ng công trình công ích. Xây d�ng công trình k3 thu�t  dân d.ng. Ho�t ��ng trang 
trí n�i th	t. Phá dC. Chu0n b� m�t b/ng. L'p ��t h� th�ng �i�n. L'p ��t h� th�ng c	p, thoát 
n��c, lò s�i và �i�u hòa không khí. L'p ��t h� th�ng xây d�ng. Hoàn thi�n công trình xây 
d�ng. Xây d�ng công trình �i�n d��i 35KW, công trình c�u c&ng. Khoan c�c bê tông (không 
ho�t ��ng t�i tr. s). Khai thác �á, cát, sGi, �	t sét (không ho�t ��ng t�i tr. s). S&n xu	t bao bì 
gi	y, nh�a plastic (không ho�t ��ng t�i tr. s). S&n xu	t m3 ph0m, xà phòng, ch	t t0y r2a; s�n, 
véc ni, m�c in; gD dán, gD l�ng, ván ép và ván mGng; �� gD xây d�ng, hàng th� công m3 ngh�; 
va li, túi xách (không ho�t ��ng t�i tr. s). S&n xu	t hàng may s\n (tr� trang ph.c và tr� t0y, 
nhu�m, h�, in, và không gia công hàng �ã qua s2 d.ng t�i tr. s). S&n xu	t, ch� bi�n, bán buôn 
hàng nông – lâm – h&i s&n (không ho�t ��ng t�i tr. s). S&n xu	t v�t li�u xây d�ng; d�u mC 
��ng - th�c v�t (không ho�t ��ng t�i tr. s). Ch� bi�n, b&o qu&n th�t và các s&n ph0m t� th�t – 
th�y s&n (không ho�t ��ng t�i tr. s). Ch� bi�n và b&o qu&n  rau qu& (không ho�t ��ng t�i tr. 
s). Ch� bi�n s1a và các s&n ph0m t� s1a (không ho�t ��ng t�i tr. s). Bán buôn khoáng s&n. 
Bán buôn th�c ph0m, th�y s&n, rau qu& (không ho�t ��ng t�i tr. s). Bán buôn nông, lâm s&n 
nguyên li�u (không bán buôn nông s&n t�i tr. s); v�t li�u, thi�t b� l'p ��t trong xây d�ng; máy 
móc, thi�t b� và ph. tùng máy xây d�ng – công nghi�p; máy s&n xu	t bao bì. Bán buôn xi 
m�ng, kính xây d�ng, s't, thép; g�ch �p lát và thi�t b� v� sinh, nh�a ���ng. Ho�t ��ng t� v	n 
��u t� (tr� t� v	n tài chính, k� toán) v�n t&i hàng hóa b/ng ���ng b�. V�n t&i hàng hóa b/ng 
���ng th�y n�i ��a. V�n t&i hàng hóa ven bi�n và vi$n d��ng. B�c x�p hàng hóa.Tr�ng r�ng và 
ch�m sóc r�ng. Tr�ng cây lâu n�m. Ch�n nuôi gia c�m (không ho�t ��ng t�i tr. s). Cho thuê 
xe có ��ng c�. Cho thuê máy móc, thi�t b� xây d�ng. ��i lý. 

� DTA tham gia góp v�n: 10% v�n �i�u l�. 

� Tân Ph��c hi�n �ang tri�n khai d� án Khu ph
c h�p Trung tâm th��ng m�i – Cao �c Tân 
Ph��c ph��ng 7 qu�n 11 Tp. HCM v�i quy mô h�n 1,3 ha, bao g�m khu !"i ��nh c� ,- 2 block 
kinh doanh d�#ki�n cao 22 t�ng 9�#���c  A-n thi�n ; "p *+#,-#tri�n khai trong n�m 2011.  

VII) . T0 CH1C VÀ NHÂN S2 

1. C� c u t� ch'c c�a công ty:  
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H�i s3 Công ty 

� ��a ch% : 2/6-2/8 Núi Thành, Ph��ng 13, Qu�n Tân Bình, TP.HCM 

� �i�n tho�i : (84.8) 3 810 8452  - Fax: (84.8) 3 812 1344 

� Website : www.detamland.com   - Email: info@detamland.com  

Tr. s chính �i�u hành ho�t ��ng chung c�a toàn công ty. 

Chi nhánh Nh�n Tr�ch 

� ��a ch% : ]p Vùng G	m, xã Ph��c An, huy�n Nh�n Tr�ch, t%nh ��ng Nai 

� �i�n tho�i : (84.61) 3572159  - Fax: (84.61) 3572159 

� Ch
c n�ng nhi�m v.: 

o T� ch
c qu&n lý, giám sát ho�t ��ng thi công, xây d�ng, kinh doanh d� án Khu �ô ! �#
DETACO t�i xã Ph��c An, Nh�n Tr�ch, ��ng Nai. 

o Tham gia ti�p th� các d� án trên ��a bàn t%nh ��ng Nai và Bà R�a - V4ng Tàu. 

o Phân ph�i và môi gi�i các d� án trên ��a bàn t%nh ��ng Nai, Bà R�a - V4ng Tàu. 

o Phân ph�i và môi gi�i các d� án t�i TP.HCM trên ��a bàn t%nh ��ng Nai, Bà R�a - 
V4ng Tàu. 

Chi nhánh Phú Qu!c 

� ��a ch% : T� 1, ]p Cây Thông Ngoài, xã C2a D��ng, huy�n Phú Qu�c, t%nh Kiên 
Giang 

� �i�n tho�i   :  0903 081 439 - Email: detacophuquoc@gmail.com 

� Ch
c n�ng nhi�m v.:  

o T� ch
c qu&n lý, giám sát ho�t ��ng thi công, xây d�ng, kinh doanh d� án Khu bi�t 
th� DETACO – Phú Qu�c t�i xã D��ng T�, huy�n Phú Qu�c, t%nh Kiên Giang. 

o Tham gia ti�p th� các d� án trên ��a bàn t%nh Kiên Giang nói chung và huy�n �&o Phú 
Qu�c nói riêng. 

o Phân ph�i và môi gi�i các d� án trên ��a bàn t%nh Kiên Giang. 

o Phân ph�i và môi gi�i các d� án t�i TP.HCM, ��ng Nai trên ��a bàn t%nh Kiên Giang. 

H	 th!ng Sàn giao d�ch b t ��ng s�n DETACO 

� Sàn Giao d�ch B	t ��ng s&n DETACO  t�i H�i s  DETACO TP.HCM 

��a ch%: 2/6 -2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM 

� Sàn Giao d�ch B	t ��ng s&n DETACO  t�i Nh�n Tr�ch, ��ng Nai  

��a ch%: Xã Ph��c An, Nh�n Tr�ch, ��ng Nai 

2. - Tóm t)t lý l�ch c�a các cá nhân trong Ban �i�u hành: 

a) Bà Ph
m Th� Kim Xuân – Thành viên H�i ��ng qu�n tr� kiêm T�ng Giám ��c 

H� và tên:  PH�M TH� KIM XUÂN 

Gi�i tính:    N1 
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Ngày tháng n�m sinh:  21/06/1975 

N�i sinh:  Nam ��nh 

CMND:  162091529 ngày c	p 19/02/2003 n�i c	p: CA. Nam ��nh 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân t�c:  Kinh 

Quê quán:  Nam ��nh 

��a ch% th��ng trú:  B2 T�ng 4, Cao �c Phú Nhu�n, 20 Hoàng Minh Giám, P.9, 
Q.Phú Nhu�n, TP.HCM 

S� �T liên l�c: (84.8) 38108452 

Trình �� v�n hóa:  12/12 

Trình �� chuyên môn:   C2 nhân Kinh t� chuyên ngành K� toán – Ki�m toán  

Quá trình công tác 

+ T� 2002 – 2003: 

+ T� 2003 – 2004: 

+ T� 2005 – 2006: 

+ T� 2007 – nay: 

K� toán tr�ng cho Công ty TNHH Công Minh 

Phó  Giám ��c Tài chính Công ty TNHH Công Minh 

Phó T�ng Giám ��c Công ty C� ph�n �� Tam 

T�ng Giám ��c Công ty C� ph�n �� Tam 

Các ch
c v. công tác hi�n 
nay t�i t� ch
c niêm y�t: 

T�ng Giám ��c Công ty C� ph�n �� Tam. 

Các ch
c v. hi�n �ang n'm 
gi1 t�i t� ch
c khác: 

- Thành viên H�QT Công ty CP XD s� 5 ( SC5) 

-#Q -nh viên H�QT Công ty C�#ph�n Xây l'p kinh doanh 
V�t li�u xây d�ng DTA 

b) Ông �ào �ình N�ng – Phó T�ng Giám ��c 
 

H� và tên:  �ÀO �ÌNH N4NG 

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  06/04/1976 

N�i sinh:  H�ng Yên 

CMND: 024541691 Ngày c	p: 30/11/2006 N�i c	p: CA. TP.HCM 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân t�c:  Kinh 

Quê quán:  H�ng Yên 

��a ch% th��ng trú:  47-57 P.339 Nguy$n Thái Bình, Qu�n 1, TP.HCM 

S� �T liên l�c: (84.08) 3810 8452 

Trình �� v�n hóa:  12/12 

Trình �� chuyên môn:   C2 nhân Kinh t�  
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Quá trình công tác 
+ T� 2006 – 2008: 
+ T� 2009 - nay 
 

Tr�ng Phòng Kinh doanh Công ty c� ph�n �� Tam. 
Phó T�ng Giám ��c Ph. trách kinh doanh c�a Công ty 
C� ph�n �� Tam. 

Các ch
c v. công tác hi�n nay t�i 
t� ch
c phát hành: 

Phó T�ng Giám ��c Ph. trách kinh doanh c�a Công ty 
C� ph�n �� Tam 

Các ch
c v. hi�n �ang n'm gi1 t�i 
t� ch
c khác: 

Không có 

c) Ông Nguy�n Quang Chính – Phó T�ng Giám ��c 

H� và tên:  NGUY5N QUANG CHÍNH 

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  25/11/1950 

N�i sinh:  Thành ph� Yên Bái 

CMND: 023864085 ngày c	p: 05/12/2000 n�i c	p: CA 
TP.HCM 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân t�c:  Kinh 

Quê quán:  Yên Bái 

��a ch% th��ng trú:  31B/4 S� V�n H�nh, P.3, Q.10, TP.HCM  

S� �T liên l�c: (84.08) 38108452 

Trình �� v�n hóa:  10/10 

Trình �� chuyên môn:   K3 s� Kinh doanh hàng công nghi�p 

Quá trình công tác 

+ T� 1970 – 1990 : 

 

+ T� 1990 – 2003 : 

+ T� n�m 2004 – nay: 

Tr�ng phòng K� ho�ch Công ty Công ngh� ph0m 
Sông Bé  

Tr�ng c2a hàng Bách hóa, Tp.HCM. 

Phó T�ng Giám ��c Công ty c� ph�n �� Tam. 

Các ch
c v. công tác hi�n nay t�i t� 
ch
c phát hành: 

Phó T�ng Giám ��c Công ty c� ph�n �� Tam. 

Giám ��c chi nhánh Nh�n Tr�ch (D� án khu �ô th� 
DETACO, Nh�n tr�ch, ��ng Nai). 

Các ch
c v. hi�n �ang n'm gi1 t�i t� 
ch
c khác: 

Không có 

d) Ông Chung Minh Quang – Phó T�ng Giám ��c 

H� và tên:  CHUNG MINH QUANG 

Gi�i tính:    Nam 

Ngày tháng n�m sinh:  30/10/1956 
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N�i sinh:  Hà N�i 

CMND: 021580976 ngày c	p: 21/03/2006 N�i c	p: CA 
TP.HCM 

Qu�c t�ch:  Vi�t Nam 

Dân t�c:  Kinh 

Quê quán:  Hà N�i 

��a ch% th��ng trú:  778/A8 Nguy$n Ki�m, P.4, Q.Phú Nhu�n, TP.HCM  

S� �T liên l�c: (84.08) 38108452 

Trình �� v�n hóa:  10/10 

Trình �� chuyên môn:   K3 s� xây d�ng 

Quá trình công tác 

+ T� 1995 – 2001: 

+ T� 2001 – 2004: 

+ T�#2004 – 2005:  

+ T� 2005 – 2007: 

 

+ T� 2007 – 2009: 

+ T� 2007 ��n nay: 

Tr�ng phòng kinh t� k� ho�ch XNXL Luy�n Kim 

Phó Giám ��c XNXL Luy�n Kim 

Giám ��c XNXL Luy�n Kim 

T�ng Giám ��c Công ty CP ��u t� và Xây d�ng 
Mi�n Nam. 

Ch� t�ch H�QT Công ty CP ��u t� và Xây D�ng 
Mi�n Nam. 

Phó Giám ��c Công ty T� V	n và Thi�t k� Luy�n 
Kim,  

Phó T�ng G� ph. trách K3 Thu�t Công ty CP �� 
Tam. 

Các ch
c v. công tác hi�n nay t�i t� 
ch
c phát hành: 

Phó T�ng Giám ��c Công ty C� ph�n �� Tam 

Các ch
c v. hi�n �ang n'm gi1 t�i t� 
ch
c khác: 

Phó Giám ��c Công ty T� v	n và Thi�t k� Luy�n 
Kim 

Thay ��i thành viên H�i ��ng qu&n tr�, Ban T�ng Giám ��c, Ban Ki�m soát, k� toán tr�ng: 
Trong n�m 2010, DETACO không có s� thay ��i các ch
c danh trên, m�i quy�n l�i ��i v�i các 
��i t��ng trên luôn ���c �&m b&o v� l��ng, th�ng và các ch� �� ph. c	p khác theo quy ��nh 
c�a pháp lu�t và �i�u l� Công ty c4ng nh� theo h�p ��ng lao ��ng �ã ���c ký k�t.  

S� l��ng cán b�, nhân viên và chính sách ��i v�i ng��i lao ��ng: T�ng s� cán b� nhân viên c�a 
DETACO hi�n nay là kho&ng 70 ng��i trong �8#lao ��ng �8#h�p ��ng <-i  �n *-#40 ng��i. Công 
ty luôn �&m b&o các ch� �� v� l��ng, th�ng theo quy ��nh c�a Pháp lu�t v�i ng��i lao ��ng 

VIII) . THÔNG TIN C0 �ÔNG GÓP V�N VÀ QU�N TR� CÔNG TY 

1. H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát: 

a). C� c	u thành viên và ho�t ��ng c�a H�QT:  
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� H�i ��ng qu&n tr� Công ty CP �� Tam g�m 5 thành viên, trong �ó có 3 thành viên ��c l�p 
không �i�u hành . C. th� nh� sau: 

• Ông Tr�n �
c L�i – Ch� t�ch H�QT kiêm Tr�ng ban ��i Ngo�i 

• Ông Nguy$n Chí Thành – Thành viên H�QT (thành viên ��c l�p) 

• Ông Tr�n Quang M3 - Thành viên H�QT (thành viên ��c l�p) 

• Bà Ph�m Th� Kim Xuân – Thành viên H�QT kiêm T�ng Giám ��c 

• Ông Hoàng H&i Bình – Thành viên H�QT (Thành viên ��c l�p) 

� Ho�t ��ng c�a thành viên H�QT ��c l�p không �i�u hành: M�c dù các thành viên ��c l�p 
không �i�u hành �ang �&m nhi�m nh1ng ch
c v. quan tr�ng  nhi�u công ty khác nhau 
nh�ng luôn tham gia ��y �� các cu�c h�p H�i ��ng qu&n tr�, luôn hD tr�, h�p tác v�i 
DETACO và t�o �i�u ki�n thu�n l�i cho DETACO trong qua trình s&n xu	t kinh doanh. 
Các thành viên luôn hD tr� Ban �i�u hành, ��a ra nh1ng ch� tr��ng, quy�t sách giúp 
DETACO th�c hi�n các ch% tiêu k� ho�ch �� ra và thúc �0y ho�t ��ng s&n xu	t kinh doanh 
��c bi�t là trong th�i �i�m tình hình th� tr��ng b	t ��ng s&n �ang g�p nhi�u khó kh�n. 

- C� c	u thành viên c�a Ban Ki�m Soát và ho�t ��ng c�a Ban Ki�m soát: Ban Ki�m soát 
c�a DETACO hi�n có 3 thành viên g�m:  

• Ông Tr�n V�n Hùng – Tr�ng ban 

• Bà Hoàng Th� Thu Hà – Thành viên 

• Bà Nguy$n Th� G	m – Thành viên 

Trong n�m tài khóa 2010, Ban Ki�m soát �ã th�c hi�n t�t ch
c n�ng ki�m tra giám sát c�a 
mình, ���c H�i ��ng qu&n tr� m�i h�p t	t c& các phiên h�p c�a H�i ��ng qu&n tr�, �&m 
b&o m�i ho�t ��ng c�a Công ty ���c th�c hi�n �úng theo Pháp Lu�t, �i�u l� Công ty và 
Ngh� quy�t c�a ��i h�i ��ng c� �ông. 

b). Thông tin v� các giao d�ch c� phi�u DTA c�a các thành viên H�i ��ng qu&n tr�, Ban Giám 
��c �i�u hành, Ban ki�m soát và nh1ng ng��i liên quan t�i các ��i t��ng nói trên: Trong 
n�m 2010, các thành viên H�i ��ng qu&n tr�, Ban Giám ��c và nh1ng ng��i có liên quan 
không th�c hi�n chuy�n nh��ng c� ph�n. Riêng trong Ban Ki�m soát, Bà Hoàng Th� Thu 
Hà �ã mua thêm 900 c� phi�u DTA, còn nh1ng ng��i có liên quan c�a thành viên Ban 
Ki�m soát không th�c hi�n vi�c mua bán c� phi�u DTA c�a Công ty. 

c). Thông tin v� vi�c ký k�t các h�p ��ng v�i thành viên H�i ��ng qu&n tr�, Ban Ki�m soát, 
Ban �i�u hành và nh1ng ng��i có liên quan: Trong n�m 2010, DETACO không ký h�p 
��ng, ho�c giao d�ch v�i các thành viên H�i ��ng qu&n tr�, Ban Giám ��c �i�u hành, Ban 
ki�m soát và nh1ng ng��i liên quan t�i các ��i t��ng nói trên. 

d). Thù lao, các kho&n l�i ích khác và chi phí cho t�ng thành viên H�QT và thành viên Ban 
ki�m soát, T�ng Giám ��c �i�u hành trong n�m 2010: T�ng thù lao c�a H�i ��ng qu&n tr�, 
Ban Ki�m soát �ã ���c ��i H�i ��ng c� �ông thông qua là 2% L�i nhu�n tr��c thu�, theo 
k� ho�ch �� ra t��ng 
ng v�i s� ti�n: 802.500.000 ��ng. Tuy nhiên do n�m 2010 Công ty 
v��t � %#tiêu v�#doanh thu nh�ng không ��t � %#tiêu v�#l�i nhu�n. L�i nhu�n tr��c thu� 
n�m 2010 c�a Công ty *-: 33.921.878.961 ��ng nên t�ng thù lao d� ki�n chi tr& *-: 
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678.437.579 ��ng. Trong �ó �ã t�m 
ng hàng tháng cho các thành viên trong n�m 2010 
nh� sau: 

• Ch� t�ch H�QT: 15.000.000 ��ng/tháng 

• Thành viên H�QT kiêm TG�: 10.000.000 ��ng/tháng 

• Các thành viên H�QT khác và tr�ng Ban Ki�m Soát: 5.000.000 ��ng/tháng 

• Thành viên Ban Ki�m Soát: 3.000.000 ��ng/tháng. 

T�ng c�ng toàn b� s� ti�n �ã t�m 
ng cho các thành viên là 612.000.000 ��ng. 

Do trong n�m 2010 Công ty hoàn thành ch% tiêu v� doanh thu nh�ng ch�a ��t k� ho�ch v� 
l�i nhu�n nên H�i ��ng qu&n tr� và Ban Ki�m soát th�ng nh	t ch% nh�n thù lao theo s� ti�n 
�ã nh�n t�m 
ng hàng tháng. 

e). K� ho�ch �� t�ng c��ng hi�u qu& trong ho�t ��ng qu&n tr� công ty: Trong th�i gian s'p 
t�i, DETACO s� !�o �i�u ki�n cho các thành viên H�i ��ng qu&n tr�, Ban Giám ��c, Ban 
Ki�m soát và các cán b� qu&n lý c�a Công ty s'p x�p th�i gian h�c b� sung thêm �"c = 8a 
 �c v� qu&n tr� công ty �� ho�t ��ng qu&n lý, �i�u hành c�a Công ty ��t hi�u qu& cao h�n.  

f). Ho�t ��ng c�a ban ��i ngo�i trong H�QT: Ho�t ��ng chính là tìm ki�m c� h�i ��u t�, 
duy !KF#,-#m#r�ng m�i quan h� v�i các ��i tác, xúc ti�n tri�n khai d� án, liên doanh, liên 
k�t các h�p ��ng kinh t� …vv. 

2. Thông tin c	a các c� �ông sáng l�p 

a). Thông tin chi ti�t v� c� c	u c� �ông sáng l�p 

STT H
 và tên S! l�ng c� ph�n s3 h�u T6 l	 

1 Tr�n �
c L�i 3.000.000 30% 

2 Ph�m Th� Kim Xuân 350.000 3,5% 

3 Hoàng H&i Bình 126.000 1,26% 

4 T�ng c�ng 3.476.000 34,76% 

 

b). Thông tin chi ti�t v� c� �ông sáng l�p:  

* H� và Tên: TR�N ��C L�I 

� Ngày tháng n�m sinh: 17/08/1955 

� ��a ch% liên l�c: 60/23 Qu�c l� 13, P. 26, Q. Bình Th�nh, Tp. HCM. 

� Ch
c v.: Ch� t�ch H�i ��ng qu&n tr� 

� S� l��ng c� ph�n s h1u: 3.000.000 c� ph�n 

� T� l� c� ph�n s h1u: 30% 
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* H� và Tên: PH�M TH� KIM XUÂN 

� Ngày tháng n�m sinh: 21/06/1975 

� ��a ch% liên l�c: B2 t�ng 4, cao �c Phú Nhu�n, 20 Hoàng Minh Giám, P. 9, Q. Phú Nhu�n, 
Tp. HCM. 

� Ch
c v.: Thành viên H�i ��ng qu&n tr� kiêm T�ng Giám ��c 

� S� l��ng c� ph�n s h1u: 350.000 c� ph�n 

� T� l� c� ph�n s h1u: 3,5% 

2. H� và Tên: Hoàng H�i Bình 

� Ngày tháng n�m sinh: 05/11/1979 

� ��a ch% liên l�c: 248/34A ���ng Hoàng Hoa Thám, Ph��ng 05, Qu�n Bình Th�nh, Thành 
ph� H� Chí Minh. 

� Ch
c v.: Thành viên H�i ��ng qu&n tr�  

� S� l��ng c� ph�n s h1u: 126.000 c� ph�n 

� T� l� c� ph�n s h1u: 1,26% 

 
Tp. H� Chí Minh, ngày 19 tháng 4 n�m 2011 

TM. CÔNG TY CP �7 TAM 
CH� T�CH H�QT 
 
 
 
 
 
 
 
TR8N �1C L9I 


