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NỘI DUNG 
 

   TÓM TẮT KẾT QUẢ 3 NĂM HOẠT ĐỘNG 

 

 

   Tầm nhìn 

Sứ mệnh 

THÔNG ĐIỆP                               Giá trị cốt lõi 
Thông điệp của Chủ tịch HĐQT  

 
 

 Giới  thiệu Công ty 

Cơ cấu tổ chức Công ty 
Sơ đồ tổ chức và Cơ cấu quản lý 

GIỚI THIỆU CÔNG TY                           Hội  đồng Quản trị  
Ban điều hành 
Ban kiểm soát 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Tổng quan hoạt động kinh doanh 

Hệ thống phân phối  
Danh mục nhãn hiệu 

 

 
 

                  Báo cáo quản trị  

 Quản lý rủi  ro 

                   QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP                              Quan hệ Nhà đầu tư 
 

                            

                         MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG    Môi trường và Xã hội  
Trách nhiệm đối với Cộng đồng 

 
 
 

   BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Thông tin Doanh nghiệp 

Báo cáo của Ban điều hành 

Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập 

Bảng cân đối  kế toán  
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  

Thuyết minh báo cáo tài chính  
 

 

` 

` 
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TÓM TẮT KẾT QUẢ 4 NĂM HOẠT ĐỘNG  

 

Năm kết thúc 31/12 2008 2009 2010 

BÁO CÁO LÃI LỖ (đồng)    

Tổng doanh thu thuần 28.610.676.713 84.909.410.818 374.255.041.211 

Lợi nhuận trước thuế 9.471.582.402 47.286.348.248 110.191.703.510 

Lợi nhuận sau thuế 6.832.612.151 38.017.068.567 77.854.783.356 

CỔ TỨC / MỆNH GIÁ  5.9% 35% 30% 

Thu nhập / Cổ phiếu  (đồng) 1.438 4.768 6.611 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tỷ đồng)    

Vốn điều lệ 80.000.000.000 80.000.000.000 160.000.000.000 

Vốn Chủ sở hữu 90.643.093.526 123.206.704.023 243.597.970.129 

Tổng tài sản 305.239.585.662 547.543.315.239 687.758.616.494 

Nợ vay dài hạn 3.060.000.000 10.287.274.803 17.830.932.814 

Tổng nợ 189.603.243.751 397.168.553.406 398.767.092.006 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH (%)    

Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu 33,1% 55,7% 29,4% 

Lợi nhuận sau thuế / Vốn Chủ sở hữu 7,5% 30,9% 32,0% 

Tổng nợ/ Vốn Chủ sở hữu 209,2% 322,4% 163,7% 
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TÓM TẮT KẾT QUẢ 4 NĂM HOẠT ĐỘNG  

 

 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BÌNH 

QUÂN HÀNG NĂM 

 

 

>150%  

 

TỔNG DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA 4 NĂM 

 
TỶ SUẤT LỢI NHUẬN SAU 

THUẾ/ VỐN CHỦ SỞ HỮU (ROE) 

BÌNH QUÂN HÀNG NĂM 

>25%  

 

 

ROE QUA CÁC NĂM

42,5%

7,6%
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Tầm Nhìn  
 

“Trở thành tập đoàn phát triển dự án bất động sản hàng đầu Việt Nam với phương châm đa sở  

hữu, đa ngành nghề, đa quốc gia”  

 

Sứ Mệnh  
 

“ Cung cấp các sản phẩm và d ịch vụ mang lạ i giá tr ị gia tăng cho khách hàng và đội ngũ cán bộ 

nhân viên. Song song đó, thông qua hoạt động của mình, Đất Xanh còn mang lại những lợ i ích 

kinh tế-xã hội đối với sự phát triển của đất nước, tạo ra các sản phẩm uy tín, chất lượng trên thị 

trường bất động sản.” 

 

Giá Trị Cốt Lõi 
 

1. Đối với khách hàng  

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ về bất  

động sản uy tín, chất lượng, giúp khách hàng 

tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và 

hiệu quả tà i chính. 

3. Đối với cán bộ nhân viên:  

Là ngôi nhà chung mang tới từng thành viên 

một  cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất và 

tinh thần. 

 

 

2. Đối với cổ đông:  

Là một tổ chức kinh tế hoạt  động bền vững và 

hiệu quả mang tới cho cổ đông lợi ích cao, ổn 

định và lâu dài. 

 

4. Đối với cộng đồng và xã hội:  

Là tổ chức có trách nhiệm xã hộ i, t ích cực, 

chủ động tham gia vào các hoạt động cộng 

đồng, xã hội, góp phần làm hưng th ịnh quốc  

gia. 
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT  
 

Kính gửi: Quý cổ đông 

Ngay từ khi thành lập, Đất Xanh đã đặt ra phương châm hoạt động: luôn mang đến cho khách hàng 

những “Sản phẩm tốt nhất – Dịch vụ tốt nhất” , không ngừng sáng tạo, kiên định, nỗ lực trong mọi  hoàn 

cảnh. T rải  qua hàng loạt những biến động của thị  trường, Đất Xanh vẫn luôn đứng vững và phát triển, 

khẳng định vị  thế của mình trên thị  trường bất động sản Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí 

khách hàng và các đối tác.  

Với  chiến lược  đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia theo xu thế chung về hội nhập và cạnh tranh 

toàn cầu, đáp ứng tốt nhất sự thay đổi  , vận hành và  phát triển nền kinh tế toàn cầu. Với chiến lược 

này  Đất Xanh chủ trương liên doanh, liên kết , hợp tác với các tổ chức Tài Chính, Ngân hàng, Công 

Nghệ, Nhân Lực ...nhằm tối  ưu hóa  sức cạnh tranh trên thị trường. 

Với  đội  ngũ lãnh đạo và nhân viên trẻ,  năng động, chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và không 

ngừng nâng cấp và thử thách cùng sự tin tưởng của quý đối  tác , quý khách hàng và các cổ đông, 

Chúng tôi tin chắc rằng Đất Xanh có đủ cơ sở  để đạt những mục tiêu mà chiến lược đã đề ra. Đất 

Xanh dần trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới  trong một 

tương lai gần nhất .  

Đất Xanh cam kết sẽ tiếp tục mang đến cho Qúy khách hàng những sản phẩm tốt nhất – Dịch vụ tốt 

nhất, Quý đối  tác và Các cổ đông nhiều lợi ích hơn nữa,  tiếp tục đồng hành cùng Qúy khách hàng, 

Quý  đối  tác và Các cổ đông  trong những chặng đường phát triển tiếp theo .  

Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn được thể hiện qua các biến cố kinh tế vĩ mô, 

lạm phát trong nước lên đến hai con số, ở mức 11.19%; thâm hụt cán cân thương mại khoảng 12 tỷ 

usd, chiếm 17% tổng xuất nhập khẩu; tỷ giá có nhiều biến động, Ngân hàng nhà nước hai lần điều 

chỉnh tỷ giá để phù hợp với diễn biến thị  trường; đặc biệt lãi suất tăng cao, lên đến 18-21%. Tất cả 

những nhân tố đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh 

tế nói chung và các doanh nghiệp trong ngành Bất Động Sản nói riêng.  

Mặc dù những khó khăn như vậy, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của Đất Xanh hoàn thành 

kế hoạch đặt ra và có mức tăng trưởng rất cao, doanh thu tăng trưởng hơn 351,84% và lợi nhuận tăng 

trưởng hơn 104.79%  so với  năm 2009. Những kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2010 chính là do 
sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Đất Xanh. 

Cuối  năm 2010, Hội  Đồng Quản trị cơ bản hoàn thành kế hoạch chiến lược phát triển giai  đoạn 2011- 

2015 và tầm nhìn đến năm 2020, với  đ ịnh hướng “lấy môi giới  làm nền tảng, lấy dự án làm đột phá”. 

Năm 2011 sẽ là năm bản lề để Đất Xanh tiến hành tái cấu trúc công ty và chiến lược kinh doanh theo 

“mô hình phát triển khép kín”. 

 

Trân trọng. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

 

Ngay từ khi thành lập, Đất Xanh đã đặt ra phương  châm hoạt động: luôn 

mang đến cho khách hàng những “Sản phẩm tốt nhất – Dịch vụ tốt nhất”, 

không ngừng sáng tạo, kiên định, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011  

- Tiếp tục tái tái cơ cấu, 

hoàn thiện bộ máy 

quản lý để chuy ên 

nghiệp hóa v à gia tăng 

hiệu quả hoạt động  

- Thành lập Công ty cổ 

phần Đất Xanh miền  

Trung  

- Xúc tiến v iệc thành lập 

Công ty cổ phần đầu 

tư Đất Xanh  

- Thành lập Công ty cổ 

phần kinh doanh dịch 

v ụ bất động sản Đất 

Xanh 

- Thành lập Công ty cổ 

phần xây  dựng Đất 

Xanh 

 

 

  2010  

- Thành lập công ty cổ phần 

Đất Xanh miền Bắc; Hoàn 

Cầu, Tây Bắc. 

-  Chuyển đổi các chi 

nhánh: Bình Dương, Đồng 

Nai, Đông Á, Quận 7, Mỹ 

Phước thành các công ty 

con. 

- Thành lập Công ty cổ 

phần BDS Long Điền 

- Đất Xanh phát triển thành 

hệ thống rộng khắp v à có 

mặt tại các địa bàn chủ 

chốt trên cả nước. 

 

 

  2007  

- Thành lập Công ty  Cổ 

phần Đầu tư Đất Xanh 

- Đất Xanh Chuyển đổi 

thành công ty cổ phần, 

tiếp tục thành lập chi 

nhánh Đất Xanh tại 

Trung Tâm Bình 

Dương (TX Thủ Dầu  

Một) . 

 

 

  2003  

- Thành lập công ty  

TNHH D ịch Vụ và 

Xây  dựng Đ ịa ốc Đất 

Xanh với vốn điều lệ 

ban đầu là 0,8 tỷ  

đồng v à 10 nhân 

viên.  

- Thời gian này , Đất 

Xanh chuy ên về hoạt 

động môi giới các dự 

án Bất động sản. 
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CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 
 

Với chiến lược  đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia theo xu thế 

chung về hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, đáp ứng tốt nhất sự thay đổi, 

vận hành và  phát triển nền kinh tế toàn cầu. 

   

  

 

2011  

 
- Tiếp tục phát huy thế 

mạnh trong lĩnh vực đầu 

tư Bất động sản, triển 

khai đầu tư hàng loạt 

các dự án ở những vị  trí 

chiến lược trên toàn 

quốc  (Arisen, Bình 

Dương Riverside, Khu 

đô thị  Paradise, Biên 

Hòa T ower ...), mở rộng 

phạm vi địa bàn, hình 

thức đầu tư, liên kết với 

các đối  tác, cung cấp 

những sản phẩm Bất 

động sản đa dạng có 

chất lượng cao, cùng 

những tiện ích hiện 

đại ...nhằm đáp ứng kịp 

thời  nhu cầu an cư và  

đầu tư của khách hàng.  

- Phát triển thị  trường 

BDS Australia. 

2010  

 
- Đất Xanh trở thành 

công ty Bất động sản 

có hệ thống phân 

phối mạnh nhất Việt 

Nam với  gần 20 chi 

nhánh, công ty thành 

viên, công ty liên kết, 

công ty liên doanh, 

hoạt động tại  tất cả 

các khu vực giao dịch 

địa ốc sôi động. 
- Đất Xanh khởi  công 

xây dựng Khu đô thị 

Thương Mai- Dịch 

Vụ- Du Lịch Suối  Son 

với  quy mô 117 ha tại 

Đồng Nai ... 

- Mở rộng hoạt động 

kinh doanh sang các 

l ĩnh vực : Xây dựng, 

Đầu tư tài chính, sản 

xuất vật liệu xây 

dựng.. 

2009  
 

- Mua lại  công Ty 

TNHH Hà Thuận 

Hùng 

- Thành lập Công T y 
Cổ Phần Đất Xanh 

Tây Bắc  

- Chuyển đổi  các chi 

nhánh lên công ty cổ 

phần.  
- Ngày 22/12/2009 cổ 

phiếu của công ty Cổ 

phần Dịch vụ và Xây 

dựng Địa ốc Đất 

Xanh với  mã số DXG 

chính thức niêm yết 

trên sàn giao dịch 

chứng khoán 

TP.HCM. 

 

 

2007  

 
  - Thành lập Công ty Cổ phần 

Đầu tư Đất Xanh 
- Bằng kinh nghiệm vững chắc 

về phân phối , quản lý, phát 

triển dự án Bất động sản, đội  

ngũ nhân sự chuyên nghiệp – 

tài năng cùng với sự gia tăng 

tiềm lực về tài chính...Đất Xanh 

chính thức mở rộng hoạt động 

sang lĩnh vực đầu tư. Hàng loạt 

dự án qui mô lớn có diện tích 

hàng trăm ha với  số vốn đầu tư 

lên đến hàng ngàn tỷ đồng do 

Đất Xanh làm chủ và hợp tác 

đầu tư như: Khu đô thị  Dịch vụ 

- Du lịch – Sinh thái Giang 

Điền, Khu đô thị Thung Lũng 

Xanh, The Morning Star Plaza, 

Phú Gia Hưng Apartment, 
Sunview Apartmentđược khách 

hàng đón nhận nồng nhiệt bởi  

uy tín và chất lượng của sản 

phẩm. Hoạt động đầu tư đóng 

vai trò chủ lực trong chiến lược 
kinh doanh  
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CƠ CẤU TỔ CHỨC  

 
Công ty đang được tổ chức theo mô h ình CÔNG TY MẸ / CÔNG TY CON theo một số chức năng cụ 

thể như sau: 

 
 
1 Những bộ phận trong ô tương ứng với đường liền là đã thành lập và đang hoạt động 
2 

Những bộ phận trong ô tương ứng với đường cắt khúc sẽ được thành lập và hoạt động trong tương lai. 

LỢ I NHUẬN  

      2010 

 

110.191.703.510 

VNĐ 

 

CTY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY 

DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT 

XANH 

KHỐI DỊCH VỤ KHỐI Đ ẦU TƯ KHỐI T ÀI CH ÍNH KHỐI XÂY DỰNG KHỐI NỘI CHÍNH 

CT Y DỊCH VỤ 

CÔNG TY TRUYỀN 

THÔNG MEDIA 

CT Y CP ĐẤT XANH 

TÂY BẮC 

CT Y CP ĐẤT XANH 

TÂY NAM 

CT Y CP ĐẤT XANH 

HOÀN CẦU 

CT Y CP ĐẤT XANH 

BÌNH DƯƠNG 

CT Y CP ĐẤT XANH 

MỸ PHƯỚC 

CT Y CP ĐẤT XANH 

ĐỒNG NAI 

CT Y CP ĐẤT XANH 

ĐÔNG Á  

SÀN GDBĐS 

27 Đ.B.LĨNH 

CT Y HÀ THUẬN 

HÙNG 

CT Y ĐẦU T Ư 

PHÒNG QUẢN LÝ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

PHÒNG KHAI 

THÁC DỰ ÁN ĐẦU 

PHÒNG PHÁP LÝ  

ĐẦU T Ư 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH ĐẦU TƯ 

PHÒNG TÀI C HÍNH 

PHÒNG KẾ TOÁN VÀ  

HỢP NHẤT BÁO CÁO 

PHÒNG ĐẦU T Ư  

TÀI CHÍNH  

CT Y TƯ VẤN 

THIẾT KẾ 

BAN QL DỰ ÁN 1 

BAN QL DỰ ÁN 2 

BAN QL DƯ ÁN 3 

PHÒNG  HC  - NS 

PHÒNG PHÁP CHẾ 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÒNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN (IT) 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

Trang 9 

Mô hình, phương thức kinh doanh khoa học, sáng tạo, coi trọng chữ tín, 

sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị 

trường, Đất Xanh được  công nhận là một đơn vị kinh doanh Bất động 

sản uy tín hàng đầu 

1. Công ty mẹ 

 Là một công ty hạch toán kinh doanh hoàn chỉnh với  các nhiệm vụ như sau:  

• Độc lập kinh doanh: Tập trung vào khai  thác, đầu tư, nghiên cứu, kinh doanh các sản phẩm mới 

và kinh doanh trực tiếp các sản phẩm khác.  

• Phối hợp kinh doanh dự án: Tập trung vào các dự án có yêu cầu phức tạp hoặc yêu cầu vốn và 

uy tín lớn của công ty mẹ, tổ chức quản lý hệ thống thị  trường hàng dọc. 

• Hỗ trợ cho v iệc quản lý hiệu quả toàn bộ hệ thống:  cho cả công ty mẹ và các công ty con với 

các công việc cụ thể như sau: 

o Ðịnh hướng tổ chức và hoạch định phương hướng hoạt động cho toàn công ty. 

o Quản lý – giám sát các hoạt động kinh doanh, marketing, tài chính, xây dựng, nhân sự toàn 

công ty. 

o Hỗ trợ kinh doanh các công ty con thông qua bộ phận phát triển kinh doanh, marketing, 

phòng nhân sự, ban kiểm soát nội  bộ và bộ phận kế toán công ty. 

o Hạch toán toàn bộ hoạt động đầu tư - kinh doanh của công ty mẹ và hợp nhất kết quả lãi/lỗ 

của các công ty con. 

2. Các công ty con 

• Là đơn vị hạch toán độc lập trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh – dịch vụ và đầu tư trên phạm 

vi  cả nước theo các định hướng chung thống nhất trong biên bản giao nhiệm vụ hàng năm ký với 

Tổng Giám đốc Công ty mẹ. Các định hướng này bao gồm các mục tiêu dài hạn và được thiết lập 

trên nguyên tắc mở (những gì không giới  hạn thì được làm) và đảm bảo hài hoà với  các mục tiêu 

của ĐẤT XANH và các công ty con khác. 

• Ðộc lập trong hạch toán kế toán và quản lý nhân sự công ty. 

• Mối  quan hệ kinh doanh giữa các công ty con với  nhau hoặc với  ĐẤT XANH  có thể tiến hành trên 

cơ sở mua đứt bán đoạn, hoa hồng đại lý hoặc phân chia lợi  nhuận cuối  cùng. 

• Các nhiệm vụ - chức năng cụ thể khác tuỳ theo mô hình và quy chế công ty con. 
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ  

 

1
 Những bộ phận trong ô tương ứng với đường liền là đã thành lập và đang hoạt động 

2 Những bộ phận trong ô tương ứng với đường cắt khúc sẽ được thành lập và hoạt động trong tương lai 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(QL CẤP 1) 

TRỢ L Ý TGĐ 

(QL CẤP 2) 

  P.TGĐ KHỐI   
DỊCH VỤ (Q L CẤP 2) 

  P. TGĐ KHỐI 

 ĐẦU T Ư  (Q L CẤP 2) 

 

 P.  TGĐ KHỐI  XÂY 
DỰNG (QL CẤP 2) 

 

 P. TGĐ KHỐI NỘI 
CHÍNH (Q L CẤP 2) 

 

TG Đ CTY ĐẤT XANH 

TÂY BẮC  ( QL CẤP 3) 

TG Đ CTY  ĐẤT XANH 

TÂY NAM ( Q L CẤP 3) 

TG Đ CTY ĐẤT XANH 

HOÀN CẦU ( QL CẤP 3) 

TG Đ CTY ĐẤT XANH 

BÌNH DƯƠNG ( Q L CẤP 

TG Đ CTY ĐẤT XANH 

MỸ PHƯỚC ( QL CẤP 3) 

TG Đ CTY  ĐẤT XANH 

ĐỒNG NAI ( Q L CẤP 3) 

TG Đ CTY ĐẤT XANH 

THỦ ĐỨC ( QL CẤP 3) 

GĐ  

KINH DOANH  

( Q L CẤP 3) 

GĐ 
MARKETING 

( Q L CẤP 3) 

 

GĐ CTY 

ĐẦU TƯ 

( Q L CẤP 3) 

 

GĐ PHÒNG 

KHAI THÁC ĐT DA 

( Q L CẤP 3) 

 

 G Đ PHÒNG  

QUẢN  LÝ DAĐT 

( Q L CẤP 3) 

 

TRƯỞNG BAN 
QLDA 1 

(QL CẤP 4) 

TRƯỞNG BAN  
QLDA 2 

(QL CẤP 4) 

TRƯỞNG BAN 
QLDA 3 

(QL CẤP 4) 

 

GĐ HC – NS 

( Q L CẤP 3) 

 

 G Đ PHÁP CHẾ 

( Q L CẤP 3) 

 

GĐ 

ĐẦU T Ư  

TÀI CHÍNH 

( Q L CẤP 3) 

GĐ ĐÀO TẠO 

( Q L CẤP 3) 

 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ  

(QL CẤP 2) 

GĐ CTY TNHH 

HÀ THUẬN HÙNG 

( Q L CẤP 3) 

 

GĐ CÔNG NGHỆ 
THÔNG TI N ( IT). 

( Q L CẤP 3) 

 

GĐ SÀN G IAO DỊCH 

27 ĐBL ( QL CẤP 3) 

GĐ PHÒNG 

QL TÀI CHÍNH DA 

( Q L CẤP 3) 

KẾ TO ÁN 
TRƯỞNG 

( Q L CẤP 3) 

 

GĐ T ÀI  
CHÍNH 

( Q L CẤP 3) 

GĐ PHÒNG 

PHÁP LÝ DỰ ÁN 

( Q L CẤP 3) 

 

GĐ CÔNG TY 

TƯ VẤN THIẾT 
KẾ  

( Q L CẤP 3) 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

P.T GĐ KHỐI TÀI 
CHÍNH (QL CẤP 2) 

 

GĐ XÂY 
DỰNG 

( Q L CẤP 
3) 

GĐ CTY   DỊCH VỤ 

GĐ CTY MEDIA 

P.T GĐ T.T RỰC 

(QL CẤP 2) 

 

BAN KIỂM SOÁT 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

   

 

Ông Lương Chí Thìn  

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

  

Ông Trần Văn Ánh 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 
Hộ i đồng Quản 

trị  (“HĐQT”) của Công ty  

nhiệm kỳ 2007 – 2011 gồm 

có 05 thành viên, trong đó có 

03 thành viên HĐQT là độc  

lập. ĐHĐCĐ thường niên đã 

phê chuẩn Chủ  tịch HĐQT 

đồng thời là Tổng Giám đốc. 

 

Ông Lương Trí Thìn, chuyên gia đầu 

ngành bất động sản tại  khu vực phía 

Nam – hiện là Chủ tịch HĐQT  kiêm 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất 

Xanh, là người  đầu tiên tạo dựng 

hình ảnh Đất Xanh như ngày hôm 

nay. Tâm huyết của một doanh nhân 

làm việc với  “tầm chiến lược” và 

“tâm yêu nghề” không những xây 

dựng tốt hình ảnh của Đất Xanh mà 

còn nâng tầm Đất Xanh với đẳng 

cấp của các doanh nghiệp bất động 

sản quốc tế hàng đầu. 

 

 Ông Trần Văn Ánh, là  người  đồng 

sáng lập của Đất Xanh. Ông đã 

từng giữ các vị trí quan trọng 

trong Sở lương thực Đặc khu 

Vũng Tàu – Côn Đảo và giữ chức 

vị giám đốc tại  một số công ty 

khác. 

 

 

Ông Nguyễn Khánh Hưng 

Thành v iên Hội đồng quản 

trị 
 

  

Ông Trần Khánh Quang  

 Thành v iên Hội đồng quản trị 

 

  

Ông Trần Quyết Chiến  

Thà nh v iên Hội đồng quản trị 

 

Ông Nguyễn Khánh Hưng, gia 

nhập Đất Xanh ngay từ 

những ngày đầu thành lập, 

ông Hưng đã không ngừng 
tích luỹ kinh nghiệm và chứng 

minh năng lực của m ình trong 

công tác điều hành.Ông hiện 

đang giữ vị  trí phó tổng giám 

đốc thường trực của Tập 

đoàn 

 

 Ông Trần Khánh Quang, là người  có 

kiến thức sâu, rộng và rất am hiểu 

về bất động sản, thị trường tài chính, 

quản trị  doanh nghiệp trong suốt 12 
năm qua. Ông Quang gia nhập Đất 

Xanh từ năm 2007, trước đó Ông 

làm việc tại  Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương tín (nay là công ty mẹ 

của Tập đoàn tài  chính Sacombank) 

và phụ trách mảng hoạt động: Tín 

dụng – Bất động sản..  

 

 Ông T rần Quyết Chiến, là người 

am hiểu về khoa học công nghệ, 

bất động sản, quản trị doanh 

nghiệp. Ông đã từng giữ các 
chức vụ quan trọng như Chủ tich 

hội  đồng quản trị , Tổng Giám đốc 

tại  một số công ty như công ty cổ 

phần Trang Long Bình,  Công ty 

cổ phần Hội  An, Công ty cổ phần 

đầu tư và phát triển Đất Xanh…  
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BAN ĐIỀU HÀNH 

TỐC ĐỘ TĂNG 

TRƯỞNG 161% 
TỔNG TÀI SẢN QUA 4 NĂM 

 

 

Ông Lương Chí Thìn  

Tổng Giám đốc 

(Xem mục HĐQT) 

 

Ông Nguyễn Khánh Hưng 

Phó Tổng giám đốc 

 Ông Trần Khánh Quang 

Phó Tổng giám  đốc 

(Xem mục HĐQT)  (Xem mục HĐQT ) 

 

Ông Nguyễn Hữu Quang 

Giám  đốc tài chính 

 Bà Đỗ Thị Thái 

Kế toán trưởng  

Ông Nguyễn Hữu Quang, tốt nghiệp trường 

Đại  học kinh tế Quốc Dân chuyên ngành kế 

toán, Ông có 10 năm kinh nghiệm trong l ĩnh 

vực kế toán và tài chính. Ông đã từng làm 
việc và đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại 

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 

8, Quỹ Hỗ trợ phát triển chi nhánh Tp.HCM, 

Sở giao dịch 2 – Ngân hàng phát triển Việt 

Nam, Công ty cổ phần chứng khoán Đại  Việt. 
Đặc biệt, ông đã từng l à Giám đốc tài chính 

của Constreximpacific, Daso Group trước khi 

ông gia nhập Đất Xanh vào tháng 4 năm 

2009. Ngoài  ra, ông còn được biết đến như 

một chuyên gia tư vấn độc lập trong l ĩnh vực 

tài chính và kế toán. 

 

 
Bà Đỗ T hị  Thái sinh, là người  có kinh nghiệm và 

kiến thức sâu rộng về kế toán, trung thực, cẩn 

trọng trong công việc. Bà Thái gia nhập Đất Xanh 

với cương vị  Kế toán trưởng từ năm 2008, trước 
đó Bà Thái đảm nhiệm nhiều vị  trí quan trọng trong 

bộ phận kế toán tại Công Ty CP DV TH Sài Gòn ( 

SAVICO), Công T y CP ĐTPT Kinh Tế -  Tp. HCM, 

Công Ty Bê Tông MeKong. 
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 BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồngQuản trị và Tổng Giám 

đốc trong việc quản lý và điều hành nhóm công ty và các nhiệm vụ theo 

quy định pháp luật và điều lệ công ty 
 

 

Bà Trần Th ị Thùy Trang 

Trưởng Ban kiểm  soát 

 

  

Bà  Vũ Thị Bảo Tuyên 

Thành viên Ban kiểm  soát 

  

Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm 

Thành viên Ban kiểm  soát 

Bà Trần Thị  Thùy Trang sinh 
năm 1979 tại  tỉnh Vĩnh Long, là 

người  có kinh nghiệm và 

chuyên môn sâu về bất động 

sản, tài chính kế toán, chuẩn 

mực trong công việc. Bà Trang 
hiện đang giữ chức vụ Kế 

Toán trưởng tại Công ty CP 

Đầu tư và Phát triển Đất Xanh 

(một công ty con của Công ty 

CP Dịch vụ và Xây dựng Địa 

Ốc Đất Xanh). 

 

 Bà Vũ Th ị Bảo Tuyên sinh năm 
1981 tại  tỉnh Đồng Nai, là người  có 

chuyên môn sâu và rộng trong các 

l ĩnh vực bất động sản, đầu tư, tài 

chính, kế toán. Trong thời  gian 

qua, bên cạnh thực hiện tốt công 
việc chuyên môn, Bà Tuyên đã 

tích cực tham gia đóng góp nhiều 

hơn cho công ty với  cương vị  là 

thành viên Ban kiểm soát, giúp cho 

hoạt động của Ban kiểm soát thực 

hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình 

nhằm bảo vệ lợi  ích tối  đa cho các 

cổ đông. 

 

 

 

 Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm 
sinh năm 1979 tại  tỉnh Lâm 

Đồng, có chuyên môn sâu và 

rộng về bất động sản, tài chính 

và quản trị  kinh doanh. Ông 

Liêm hiện đang đảm nhiệm 
chức vụ Tổng Giám đốc Công 

ty CP Đất Xanh Mỹ Phước (một 

công ty con của Đất Xanh tại 

tỉnh Bình Dương). 
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TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Mặc dù năm 2010 còn nhiều k hó k hăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin 

tưởng của khách hàng, Công ty đa đạt được kết quả cao nhất từ trước đến nay. 

1. Hoạt động môi giới và đầu tư thứ cấp (mua sỉ bán lẻ) 

§ Trong năm 2010 là năm tiếp theo nền kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn nói 

chung. Các chính sách tài chính cho bất động sản luôn trong tình trạng xiết chặt của chính 

phủ. Đặc biệt là trong những tháng đầu năm và cuối  năm, lãi suất tăng cao, chính sách tín 

dụng bị  hạn chế đối  với  l ĩnh vực bất động sản lại  càng làm gia tăng tình hình hoạt động thị 

trường bất động sản cả nước. 

§ Chính sách nhà nước thay đổi , đặc biệt là Nghị  định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 và 

Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Nghị  định này khiến hoạt động kinh doanh bất động 

sản vốn đang khó khăn lại  càng khó khăn hơn. Nghị định chưa tháo gỡ được các khó khăn 

của thị trường bởi  vấp phải  một số hạn chế nên khiến các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh 

bất động sản gặp phải  một số khó khăn nhất định khi thực hiện. Chính điều này đã ảnh 

hưởng trực tiếp rất nhiều đến phong tục, thói quen kinh doanh trước đây của các doanh 

nghiệp và trong đó Đất Xanh cũng gặp phải  một số khó khăn nhất định. 

§ Mặc dù khó khăn chồng chất ảnh hưởng đến hoạt động môi giới  nhưng Ban lãnh đạo công 

ty đã vượt lên trên tất cả những khó khăn đó để hoạt động kinh doanh vẫn được đảm bảo 

và mang lại  hiệu quả cao. 

§ Thuận lợi  tiếp theo l à sự định hướng, hỗ trợ từ Hội  đồng quản trị  của công ty trong suốt 

những năm qua cũng như sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên 

công ty. Ban lãnh đạo luôn tìm ra hướng tốt nhất để hỗ trợ khách hàng khi thực hiện giao 

dịch sản phẩm thông qua Đất Xanh. Có thể kể đến các chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ lãi 

suất dành cho khách hàng vay vốn ngân hàng, chính sách quà tặng khuyến mãi, hỗ trợ thủ 

tục đóng thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng… 

§ Trong năm  2010, đã có tới  hơn 4.100 giao dịch thành công thông qua Đất Xanh, Trong 

năm, Công ty tổ chức 10 lần bán hàng tập trung và đã hoàn thành việc bán hàng với  hàng 

trăm sản phẩm chỉ trong một buổi  sáng. Trong đó phải kể đến dự án, Dự án Thung Lũng 

Xanh, dự án Thác Giang Điền, Blooming Park,… 

2. Hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư. 

§ Năm 2010 là năm công ty tập trung xây dựng hoàn thành dự án Sunview1 và dự án 

Sunview2 để kịp tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 1/2010 đối với  dự án 

Sunview1 và vào quý 2/2010 đối  với dự án Sunview2 và đang thy công Sunview 3 

§ Dự án Sunview 1 đang được công ty giao nhà cho khách từ quý 1/2010 và dự án 

Sunview2 đang trong quá trình hoàn thiện các khâu cuối  cùng để giao nhà đúng tiến độ 

cho khách hàng trong quý 2/2010. 

§ Trong năm 2010 hoạt động đầu tư và hoạt động hợp tác đầu tư cũng thu được kết quả 

vượt bậc. Đầu tiên phải kể đến dự án Suối Son với diện tích 1.170.000 m2, với  tổng vốn 

đầu tư 753 tỷ VNĐ, KDC Long Phước 198.000 m2, tổng vốn đầu tư 276 tỷ VNĐ, KDC Long 

Thọ 300.000m2, tổng vốn đầu tư 330 tỷ VNĐ,Bình Dương Riverside 10.655 m2, tổng vốn 
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đầu tư 632 tỷ VNĐ. Đặc biệt là dự án Biên Hoà Tower 12.598 m2, tổng vốn đầu tư 1.007 tỷ 

VNĐ 

§ Có thể nói, năm 2009 là năm công ty Đất Xanh có hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư hiệu 

quả hơn kế hoạch đã đặt ra. 

3. Hoạt động mua bán doanh nghiệp 

§ Trong năm 2010 và các năm kế tiếp công ty tiếp tục định hướng công tác mua bán doanh 

nghiệp là hoạt động sẽ mang lại  hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.  

4. Công tác niêm yết bổ sung cổ phiếu và phát hành tăng vốn điều lệ 

§ Trong năm 2010, Công ty đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ 

đồng. Cũng trong năm, Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung 8.000.000 cổ phiếu phát 

hành thêm trên sàn HSX vào tháng 11/2010.  

§ Hiện tại , Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành hồ sơ xin tăng vốn điều lệ công ty từ 160 

tỷ đồng lên 320 tỷ đồng để nộp hồ sơ xin phát hành tăng vốn điều lệ cho UBCK Nhà nước 

theo sự ch ỉ đạo của Hội  đồng quản trị . Dự kiến, hồ sơ tăng vốn điều lệ sẽ hoàn thành trong 

quý 2/2011. 

5. Chiến lược phát triển kinh doanh 

Mục tiêu của Công ty là tối  đa hóa giá trị  của cổ đông và theo đuổi chiến lược phát triển kinh 
doanh dựa trên những yếu tố chủ lực sau: 

§ Phát triển đảm bảo vị  trí dẫn đầu về thị  trường phân phối  bất động sản cả nước, tạo vị  trí 

“Top of mind”. 

§ Phát triển các dự án bất động sản trên cơ sở tập trung ở các thành phố lớn như TP.HCM, 

TP.Hà Nội , Hải phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu... 

§ Mở rộng l ĩnh vực đầu tư dịch vụ bất động sản như: Cao ốc văn phòng, biệt thự nghỉ 

dưỡng, khu công nghiệp, khách sạn nhà hàng… 

§ Đầu tư vào các ngành nghề hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty: vật 

liệu xây dựng, tư vấn, thiết kế, xây dựng… 

§ Đầu tư một phần vào các ngành nghề có nguồn thu lâu dài và ổn định như: khoáng sản, 
viễn thông, cao su… 

§ Đến năm 2013, đảm bảo có cơ cấu tập đoàn vững mạnh. 

§ Củng cố, xây dựng và phát triển một hệ thống thương hiệu cực mạnh đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu nhà ở cho khách hàng và sản phẩm tốt nhất cho nhà đầu tư tại  Việt Nam cũng như 

người nước ngoài. 

§ Phát triển thương hiệu Đất Xanh thành thương hiệu toàn quốc và thương hiệu mang tầm 

cỡ quốc tế. 

§ Tiếp tục củng cố hệ thống phân phối  và phát triển thêm trên các địa bàn khác trên toàn 

quốc nhằm chiếm l ĩnh toàn bộ thị  trường toàn quốc trong năm 2011 và vươn ra thị  trường 

nước ngoài vào năm 2013. 

§ Tập trung đầu tư phát triển dự án, mang lại  những sản phẩm tốt nhất cho người  tiêu dùng, 

nhà đầu tư và cho xã hội . 
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§ Tiếp tục hợp tác đầu tư các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

§ Phát triển vững mạnh và trở thành một tập đoàn hoạt động với  phương châm đa ngành 

nghề, đa sở hữu và đa quốc gia. 

6. Hệ thống phân phối 

§ Hệ thống phân phối  là một thế mạnh và là lợi thế vượt trội  của của Đất Xanh so với các 

đơn vị cùng ngành, Đất Xanh đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống sàn giao dịch 

bất động sản chuyên nghiệp theo quy định. Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới các chi 

nhánh, công ty con của Đất Xanh đều hiện hữu tại  các khu đô thị  mới , các địa bàn mà hoạt 

động đầu tư và kinh doanh bất động sản sôi động như Nam Sài Gòn, Tây Bắc Sài Gòn, Mỹ 
Phước – Bình Dương, Thủ Đức, Nhơn Trạch và Long T hành – Đồng Nai, Hà Nội và các 

tỉnh thành phía Bắc, Đà Nẵng và các tỉnh thành Miền Trung…: 

§ Thông qua hệ thống phân phối  của Đất Xanh, khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ trong 

việc tư vấn về pháp lý, tư vấn về sản phẩm, tư vấn đầu tư, tư vấn về thuế thu nhập cá 

nhân, về các chính sách khuyến mãi, hậu mãi ... nhờ vậy mà hoạt động kinh doanh của 

công ty và của khách hàng luôn đạt hiệu quả cao. Đất Xanh còn được biết đến là một đơn 

vị  phân phối  chuyên nghiệp và mang lại  lợi  ích thiết thực cho khác hàng. Ngoài ra, các 

khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm có thể tìm thấy những thông tin đầy đủ và cần thiết 

trên website của Đất Xanh (www.datxanh.com.vn). 

7. Lợi thế cạnh tranh 
Với  thế mạnh có đội  ngũ hơn 450 nhân viên bán hàng chuyên nghiệp và với database hơn 

1.000.000 khách hàng cũng như với  hơn 100.000 khách hàng thân thuộc, Đất Xanh đang khẳng 

định vị  trí dẫn đầu trong phân phối  dự án. Từ lâu Đất Xanh đã là nơi mang đến cho khách hàng 

những sản phẩm bất động sản tốt nhất và đa dạng nhất, đây là lợi  thế lớn nhất của Đất Xanh: 

 

a) Thương hiệu 

§ Thương hiệu của Đất Xanh đã khẳng định trên toàn quốc và đặc b iệt là khu vực phía nam. 

Khi nhắc tới  Đất Xanh là nhắc tới  đơn vị dẫn đầu về phân phối  đất dự án, căn hộ tại Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An cũng như tại  Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. 

Thương hiệu của Đất Xanh đã được đánh giá và khẳng định bởi  các giải  thưởng quan 

trọng như: Giải  bán hàng sà n giao dịch Bất động sản tiêu biểu năm 2009 và Giải  vàng sàn 
giao dịch Bất động sản tiêu biểu 2009 của Hiệp hội  Bất động sản Việt Nam trao tặng... 

Ngoài ra thương hiệu Đất Xanh cũng đang được nhắc tới  là đơn vị  đầu tư dự án hàng đầu 

của khu vực phía Nam và đặc biệt là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.  

§ Giá trị  thương hiệu của Đất Xanh luôn được quan tâm củng cố thông qua rất nhiều nỗ lực 

dựa trên nền tảng kinh doanh vì lợi nhuận nhưng bảo đảm lợi  ích chính đáng của khách 
hàng, coi sự giàu có của khách hàng là sự giàu có của chính m ình. Theo đó, mỗi  sản 

phẩm bất động sản công ty phân phối  đều đảm bảo về khả năng sinh lợi  hấp dẫn, vị  trí 

tiềm năng, giá thành cạnh tranh, phù hợp với  khả năng thanh toán của nhà đầu tư và đặc 

biệt là phải  đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.  

b) Hệ thống phân phối 

§ Với  hệ thống phân phối  của Đất Xanh phân bổ tại  khu vực M iền Đông Nam bộ và khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đất Xanh đã chiếm l ĩnh được toàn bộ th ị trường Bình Dương. 

Năm 2009, Công ty đã phát triển th ị trường sang địa bàn Đồng Nai. Trong năm 2010, 
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chiếm l ĩnh toàn bộ th ị trường Đồng Nai, th ị  trường Miền Tây Nam Bộ, tiếp tục phát triển địa 

bàn ra Phía Bắc, B ình T huận và Đà Nẵng. Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu sẽ chiếm l ĩnh 

th ị trường toàn quốc. Ngoài  ra, Đất xanh hiện có hơn 500 nhân viên kinh doanh chuyên 

nghiệp trong l ĩnh vực bất động sản. Đây cũng là một lợi  thế của Công ty so với  các công ty 

khác hoạt động cùng l ĩnh vực. 

c) Đầu tư dự án 

§ Mặc dù công ty mới  đi vào l ĩnh vực đầu tư dự án cuối  năm 2007 nhưng đến nay công ty đã 

khẳng định được vị  thế của m ình ở trình độ công nghệ và chất lượng công trình thông qua 

dự án Sunview 1 và dự án Sunview 2. Tới  đây là dự án Phú Gia Hưng, Arisen, Phước Tiến 
Quận 9, Phước Tiến Thủ Đức, và T -N-T Building, Đất Xanh Reverside, Sunview 3… với 

thiết kế hiện đại , quy mô dự án lớn sẽ khẳng định thêm về vị  thế của Công ty trong l ĩnh vực 

đầu tư dự án. 

d) Về năng lực tài chính 

§ Tổng giá trị  tài sản của Đất Xanh vào thời  điểm 31/12/2010 là trên 687 tỷ đồng gấp gần 1.5 

lần so với  thời điểm 31/12/2009 và vốn chủ sở hữu của công ty đạt trên 243 tỷ đồng tăng 

gần 100% so với  31/12/2009, với  cơ cấu cổ đông của công ty và Ban lãnh đạo năng động, 

có mối quan hệ lâu năm với các tổ chức tín dụng tạo nên lợi  thế về tài chính và tiềm lực 
vốn, thuận lợi  trong công tác huy động vốn đầu tư vào các dự án. Lợi thế về năng lực tài 

chính cho phép công ty đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu 

vốn cho các dự án và có thể cùng l úc triển khai nhiều dự án phục vụ nhu cầu của khách 

hàng và đảm bảo tiến độ thời  gian thực hiện. 

e) Về bộ máy quản trị, điều hành 

§ Hệ thống quản trị , điều hành và cấu trúc bộ máy đã được cải  tiến l iên tục theo hướng đáp 

ứng nhu cầu quản trị  và điều hành công ty trong quá trình phát triển và hội  nhập. Hướng 

đến việc cải  tiến bộ máy quản trị  điều hành theo các chuẩn mực quốc tế, Đất Xanh đã đáp 

ứng được yêu cầu phát triển, tăng khả năng cạnh tranh và hội  nhập quốc tế. 

f) Về nguồn nhân lực 

§ Đội  ngũ lãnh đạo chủ chốt HĐQT và Ban điều hành là những người  có kinh nghiệm lâu 

năm trong l ĩnh vực quản trị  các dự án, hoạt động kinh doanh bất động sản, có sự kết hợp 

hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với  kỹ năng quản trị  công ty. Công ty có đội 

ngũ cán bộ quản lý điều hành có trình độ đại  học, sau đại  học giàu kinh nghiệm, cán bộ 

kinh doanh có chuyên môn sâu, nhanh nhạy và am hiểu thị  trường luôn gắn bó với  công ty 

qua những năm hoạt động. 

§ Sự tập trung và thống nhất quản lý nguồn nhân lực này là một lợi  thế khá lớn của công ty 

so với  các công ty khác, một môi trường làm việc tốt và chế độ đãi ngộ nhân tài phù hợp, 

đã thu hút được nhiều nhân tài đến với  công ty. Với  nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và 

tràn đầy nhiệt huyết này, công ty hoàn toàn có thể triển khai các chương trình nâng cao 

năng lực cạnh tranh một cách toàn diện và thực hiện thành công chiến lược phát triển hoạt 

động kinh doanh của mình. 
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CƠ CẤU NHÂN SỰ  

Đào tạo và phát triển nhân viên là ưu tiên hàng đầu của ĐẤT XANH 
 

Độ tuổi lao động của Đất Xanh tương đối  trẻ, đây chính là thế mạnh của Công ty  

 

 

 

Trình độ lao động của Công ty được thể hiện thông qua biểu đồ sau: 

 

ĐẤT XANH thực hiện chế độ khen thưởng cho nhân viên căn cứ trên năng lực làm việc 
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CÁC DỰ ÁN   

Các dự án Đất Xanh đầu tư  

Dự án SunView 1 

 

 

 

 

Chủ đầu tư:   Công ty Cổ phần Dịch 

vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 

Đ ịa điểm:   Đường Cây Keo,  P.Tam 

Phú,  Q.Thủ Đức, TP. HCM. 

Diện tích đất toàn khu: 4000 m2
 

Diện tích đất xây chung cư :1.660 m
2
, 

chiếm tỷ lệ: 41,5% 

Tổng số căn hộ chung cư:  224 hộ 

Tổng diện tích kinh doanh: 21.666 m2 

Tổng doanh thu: 198.924.152.727 

đồng 

Tổng chi phí: 148.991.454.934 đồng 

Lợi nhuận sau thuế: 37.449.523.345 

đồng 

 

Dự án SunView 2 

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc 

Đất Xanh 

Đ ịa điểm: Đường Cây Keo, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP. HCM. 

Diện tích đất toàn khu: 4000 m2
 

Diện tích đất xây chung cư : 1.660 m2, chiếm tỷ lệ: 41,5% 

Diện tích kinh doanh: 21.666 m2 

Tổng doanh thu: 266.761.781.819 đồng 

Tổng chi phí: 160.446.427.272 đồng 

Lợi nhuận sau thuế: 80.736.515.911 đồng 
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Dự án Phú Gia Hưng  

Chủ đầu tư: Công ty  TNHH XD-TM-DV Hà Thuận  

Hùng  

(Công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây 

dựng Địa ốc Đất Xanh sở hữu 99% vốn điều lệ) 

Đ ịa điểm xây  dựng: Đường Dương Quảng Hàm, P.15, 

Q.Gò Vấp, Tp. HCM. 

Diện tích đất xây  chung cư : 1.414 m2, chiếm tỉ lệ: 

37,93% 

Diện tích kinh doanh: 23.562,2 m 

Tổng doanh thu dự kiến: 204.984.690.909 đồng 

Lợi nhuận sau thuế: 32.373.312.273 đồng 

 

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ  

Quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố góp phần vào sự phát triển bền 

vững của Đất Xanh trong những năm qua. Ngoài yêu cầu tối thiểu về nội dung quả trị 

doanh nghiệp theo Thông tư 12/2007/QD-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 13 

tháng 3 năm 2007 về “Quản trị doanh nghiệp áp dụng cho các tổ chức niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đất Xanh luôn áp dụng các chuẩn mực và thông 

lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) 

1. Đất Xanh được đ iều hành và quản lý bởi một Hội đồng Quản trị hiệu quả. Hội  đồng Quản trị 

chịu trách nhiệm chung về đề ra tầm nhìn, định hướng và các mục tiêu chiến lược lâu dài của 

Công ty. Hội  đồng Quản trị  họp thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của 
nhóm công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách chi trả cổ tức và các vấn đề doanh 

nghiệp quan trọng khác. Hội đồng Quản trị  tổ chức họp định kỳ hàng quý nhằm đánh giá kết 

quả hoạt động từng quý của nhóm công ty và thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội  đồng Quản trị . Các cuộc họp Hội  đồng Quản trị  bất thường được tổ chức trong 

các trường hợp cần thiết. 

2. Hội  đồng Quản trị  chịu trách nhiệm chọn lọc, bổ nhiệm và đánh giá kết quả làm việc hàng năm 

của Tổng Giám đốc; xem xét và đề ra 5 giá trị  cốt lỗi : Chính trực, Tôn trọng, Công bằng, Tuân 

thủ và Đạo đức là những nguyên tắc cơ bản gắn liền với hình ảnh và uy tín của Công ty. 

3. Trong năm 2010, Hội  đồng Quản trị  có 5 thành viên, phù hợp cho việc quản lý với  qui mô hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Đất Xanh. Số lượng thành viên Hội  đồng Quản trị  như trên là có 
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khả năng đáp ứng đầy đủ các ý kiến đại  diện trong Hội  đồng Quản trị, đồng thời  chú ý đến tính 

hiệu quả và khuyến khích sự trao đổi  tích cực giữa các thành viên Hội  đồng Quản trị. 

4. Hội  đồng Quản trị có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm. T hành viên HĐQT cũng phải đệ trình cho Đại 

hội  đồng Cổ đông để bầu chọn và bổ nhiệm lại  tại  cuộc họp Đại  Hội đồng Cổ đông gần nhất 

hoặc ít nhất là  5 năm một lần. 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Các cuộc họp hàng tháng được tổ chức giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành của từng 

côngty thành viên nhằm đánh giá tình hình hoạtđộng thường kỳ của các mảng kinh doanh và 

thảo luận các vấn đề quan trọng khác. Đại  diện của Ban Kiểm toán Nội  bộ và Phòng Kế toán 

của công ty mẹ cùng tham dự các cuộc họp này để thảo luận về các nội dung có liên quan. 

2. Đất Xanh là công ty mẹ của các công ty thành viên. Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ chịu trách 

nhiệm về các hoạt động của chính công ty, đồng thời  thực hiện việc giám sát hoạt động của 

những công ty thành viên trong nhóm công ty. Quyền hành của Ban Tổng Giám đốc được 

phân đ ịnh rõ ràng. T hành phần Ban Tổng Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng 

Giám đốc, Giám đốc Tài chính và  kế toán trưởng 

 

BAN KIỂM SOÁT 

1. Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng Quản trị  và Tổng Giám đốc trong việc quản lý 

và điều hành nhóm công ty và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty như 

xem xét phạm vi, kết quả kiểm toán với kiểm toán độc lập, thẩm định các báo cáo tài chính, 

báo cáo về hệ thống kiểm soát nội  bộ v.v...  

2. Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên. Ban Kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn chuyên nghiệp 
độc lập để thực hiện các công việc được giao nếu thấy cần thiết. 

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

1. Ban Kiểm toán Nội  bộ là bộ phận trực thuộc Hội  đồng Quản trị , hiện bao gồm ba thành viên 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống kiểm soát nội  bộ tại  công ty mẹ và các công ty thành 
viên, đảm bảo độ tin cậy của các báo cáo kế toán, số liệu tài chính trước khi trình duyệt và 

công bố, kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty; qua đó nhằm phát hiện 

những sai sót, yếu kém và gian lận nếu có trong công tác quản lý và bảo vệ tài sản của nhóm 

công ty. Ban Kiểm toán Nội  bộ báo cáo kết quả kiểm toán nội  bộ theo từng quý và đề xuất các 

biện pháp khắc phục, cải tiến tại  các cuộc họp Hội  đồng Quản trị  hàng quý. 

BÁO CÁO QUẢN LÝ RỦI RO 

Rủi Ro Kinh Tế 

Hoạt động của nhóm công ty chịu ảnh hưởng bởi  các biến động của nền kinh tế thế giới  và Việt Nam 

cũng như của thị  trường tài chính tiền tệ. Những diễn biến bất lợi  có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm 

phát, biến động tỷ giá, thắt chặt tín dụng và tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào. Nhằm giảm thiểu tác 

động của những ảnh hưởng trên, nhóm công ty chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị, dự trù cho 

những tình huống thay đổi trong tình hình kinh tế, thị  trường, củng cố nội lực tài chính đồng thời xây 
dựng mối  quan hệ bền vững với  các khách hàng, nhà cung cấp, và tổ chức tín dụng của công ty. 
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Rủi Ro Thương Mại và Tài Chính 

Đất Xanh chịu những rủi  ro thương mại  trong hoạt động kinh doanh của từng công ty thành viên.Hoạt 

động xây dựng cơ bản cho mảng nhà ở và dự án bất động sản của nhóm công ty sẽ chịu rủi ro thương 

mại  và biến động về thị  trường khi thời gian triển khai, phát triển dự án kéo dài.  

Rủi  ro tài chính liên quan đến khả năng kinh doanh hiệu quả với  chính sách giá bán sản phẩm, dịch vụ, 

kiểm soát chặt chẽ giá thành, chi phí bộ máy, chi phí tài chính trong bối  cảnh thị  trường cạnh tranh ở 

những l ĩnh vực mà nhóm công ty đang thực hiện hoạt động kinh doanh. 

Rủi Ro Môi Trường Pháp Lý 

Đất Xanh điều hành các hoạt động kinh doanh dựa trên sự tuân thủ pháp luật và các quy định hiện 

hành. Những thay đổi về môi trường pháp lý trong các l ĩnh vực về luật thuế, hải  quan, lao động, tiền 

lương, chứng khoán, xây dựng và bất động sản yêu cầu nhóm công ty luôn phải  cập nhật và đánh giá 

tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Rủi ro hoạt động kinh doanh, phân phối dự án: 

Hoạt động phân phối  dự án khi gặp rủi ro sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thương h iệu và hiệu quả hoạt 

động của Đất Xanh. Vì thế, công tác quản lý rủi  ro trong hoạt động phân phối dự án được Đất Xanh 

đặc biệt quan tâm và coi trọng. Để chuẩn bị tốt cho một đợt bánhàng, công ty phải  tốn thời  gian chẩn bị 

ít nhất từ 1 đến 2 tháng để quảng bá dự án ra công chúng. Bên cạnh đó, việc thẩm định và lựa chọn 
dự án phân phối  cũng được quan tâm không kém, Đất Xanh kiên quyết từ chối  phân phối  các dự án 

không đạt chất lượng, các dự án không đủ tình trạng pháp lý hoặc sai với  quy định của nhà nước… 

Ngoài ra, các dự án kém hiệu quả cũng nằm trong danh sách dự án không được Đất Xanh xem xét 

phân phối . Chính vì thế, mỗi  sản phẩm khi Đất Xanh phân phối  luôn được khách hàng tin tưởng là sản 

phẩm có chất lượng cao và được tuyển lựa kỹ càng. 

Rủi ro từ hoạt động đầu tư thứ cấp (hợp tác đầu tư; mua sỉ, bán lẻ): 

Hoạt động đầu tư thứ cấp là một trong những hoạt động mang lại  hiệu quả kinh doanh nhiều nhất cho 

Công ty. Vì thế, rủi ro từ hoạt động này cũng ảnh hưởng rất nhiều tới  kết quả hoạt động của Công ty. Ý 

thức được việc này, công ty đã ban hành quy trình đầu tư dự án thứ cấp chi tiết nhằm giảm thiểu rủi  ro 

trong quá trình đầu tư. Các dự án được công ty đầu tư là các dự án đã được thẩm đ ịnh qua các bộ 

phận chuyên môn nhằm đạt được hiệu quả đầu tư cao, giảm thiểu mọi  rủi  ro có thể xảy ra. 

Rủi ro từ hoạt động đầu tư dự án: 

Hoạt động chính và chủ lực thứ 3 của công ty và sẽ được đẩy mạnh trong suốt thời  gian tới . Rủi  ro 

trong hoạt động đầu tư dự án có thể coi là rủi  ro tiềm ẩn vì thời  gian đầu tư dự án dài. Các rủi  ro có thể 

kể đến như sự biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào, rủi  ro về vốn đầu tư và quá trình bán sản 

phẩm đầu tư. Chính vì tầm quan trọng trong việc quản lý rủi  ro dự án đầu tư, Công ty đã ban hành quy 

trình đầu tư dự án và trong đó được chú trọng tới khâu thẩm định dự án dựa trên các yếu tố có thể ảnh 

hưởng tới  hiệu quả của dự án. Trước khi quyết định đầu tư, dự án được bộ phận đầu tư thẩm định, 

dựa trên ý kiến của bộ phận kinh doanh, bộ phận tài chính và các bộ phận khác. Với  kinh nghiệm lâu 

năm trong l ĩnh vực đầu tư dự án bất động sản của đội  ngũ nhân viên cũng như của Ban lãnh đạo Công 

ty mà trong suốt thời  gian qua không có rủi  ro nào xảy ra. Các dự án do công ty trực tiếp đầu tư như 

Sunview 1, Sunview 2, Phú Gia Hưng … đã triển khai đúng tiến độ và được khách hàng đón nhận. 
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PHÂN TÍCH SWOT 

Điểm mạnh   
• Đội  ngũ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản từ 

thực tiễn kinh doanh, vừa có trình độ chuyên môn 

tốt và am hiểu thị  trường, chuyên tâm vì công việc 

và hết lòng vì cộng đồng. 

• Sản phẩm đa dạng và đầy đủ nhất trên thị  trường, 

với giá cả hợp lý và phù hợp với  hầu hết các đối 

tượng khách hàng 

• Thương hiệu Đất Xanh ngày càng được khẳng 

định trong l ĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động 

sản, đặc biệt trong l ĩnh vực phân phối dự án. Từ 

“Đất Xanh” luôn gợi  trong khách hàng nghĩ đến 

những sản phẩm bất động sản có chất lượng, 

mức sinh lợi  nhanh cũng như đem đến sự an tâm 

tuyệt đối  cho những người  có nhu cầu 

• Hệ thống phân phối  rộng khắp tại  các khu vực 

trọng điểm trên toàn quốc và ngày càng được đầu 

tư mở rộng đã mang lại lợi  thế tuyệt đối  của Đất 

Xanh so với  các đợt vị  cùng ngành. 

Điểm yếu   
• Chịu ảnh hưởng chu kỳ phát triển của ngành xây 

dựng và kinh doanh bất động sản. 

• T ình hình lãi suất biến động phức tạp, cung tín dụng 

trong thời  gian qua đã bị  siết chặt và khó dự đoán. 

Thiếu vốn đầu tư là tình trạng hiện nay của Công ty 

cũng như tất cả các doanh nghiệp khác trong l ĩnh 

vực bất động sản và xây dựng. Điều này gây bất lợi 

cho cả đầu vào và đầu ra. 

• Mặc dù đã được gia tăng năng lực tài chính bằng 

việc tăng vốn điều lệ liên tục hàng năm nhưng quy 

mô vốn của Đất Xanh vẫn còn khá khiêm tốn so với  

nhiều đại  gia bất động sản nhà nước cổ phần hóa và 

các công ty bất động sản tư nhân khác; 

 

Cơ hội  
• Lợi  thế là một nhà phân phối dự án lớn trên thị 

trường, Đất Xanh về tương lai sẽ là điểm đến và 

là cầu nối  lý tưởng của cả các chủ đầu tư lẫn 

người tiêu dùng. 

• Đất Xanh hiện sở hữu hàng loạt dự án lớn tại  các 

khu vực kinh tế trọng điểm như Đồng Nai, Vũng 

Tàu, Bình Dương và đặc biệt là TP.HCM nếu 

được đẩy mạnh xúc tiến sẽ có cơ hội đem lại lợi 

nhuận cực lớn cho nhiều năm. 

• Nhu cầu nhà ở của người  dân Việt Nam còn rất 

lớn và không thể giải  quyết trong vòng 20 năm tới . 

• Thị  trường bất động sản tiếp tục hồi  phục trở lại 

trong những năm sắp tới . 

 

        Nguy cơ, thách thức  
• Pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà đất, quản lý xây 

dựng, quy hoạch còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, 

chính sách tài chính công cũng là một vấn đề quan 

trọng, đó là: chính sách thuế phí, chính sách định giá 
đất, định giá bất động sản; 

• Các công ty kinh doanh bất động sản trong nước và 

nước ngoài ngày càng nhiều cho ra đời  nhiều sản 
phẩm chất lượng cao,giá thành phù hợp. 

• Do những hạn chế của hệ thống ngân hàng về vốn 

ngắn hạn, về hạn mức tín dụng, hệ thống ngân hàng 

rất khó tiếp tục mở rộng tín dụng cho thị  trường bất 

động sản. 

• Công tác thực hiện khâu g iải  tỏa đền bù cho các dự 

án ngày càng khó khăn về vấn đề: chi phí đền bù 
cao, việc thương lượng với  các hộ dân không dễ. 

• Sự biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào ngành 

xây dựng tăng cũng ảnh hưởng đến giá thành các 

sản phẩm nhà ở, chung cư. Sự biến động của giá 

vàng cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản 

phẩm bất động sản. 
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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 

 

ĐẤT XANH ĐANG DUY TRÌ KÊNH THÔNG TIN HIỆU QUẢ ĐẾN NHÀ ĐẦU 

TƯ THÔNG QUA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

ĐƯỢC TỔ CHỨC HÀNG NĂM VÀ SỰ TƯƠNG TÁC THƯỜNG XUYÊN CỦA 

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ VỚI CỔ ĐÔNG, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM 

NĂNG. 

1. Đất Xanh luôn duy trì tốt quan hệ với  các nhà đầu tư là các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư 

tiềm năng bằng nhiều phương tiện như: Thiết lập mục quan hệ nhà đầu tư trên website của công 

ty, tổ chức đại  hội  đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định, cập nhật đầy đủ các thông tin về 

tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của công ty trên các phương tiện 

thông tin đại  chúng định kỳ hoặc bất thường theo quy định của pháp luật đối  với công ty niêm yết; 

2. Bên cạnh đó, công ty duy trì cơ chế đối  thoại  cởi  mở thông qua các cuộc trao đổi  trực tiếp giữa các 

nhà đầu tư với các lãnh đạo chủ chốt, trong thời  gian tới công ty sẽ thường xuyên tổ chức các buổi 

giới  thiệu cơ hội  đầu tư, hội  thảo, hội  nghị  … trong đó sẽ giời  thiệu và cập nhật về tình hình hoạt 

động kinh doanh của Công ty để đáp ứng nhu cầu cần được thông tin nhiều hơn của các nhà đầu 

tư. Đồng thời , Công ty luôn duy trì kênh thông tin với  cổ đông và nhà đầu tư quamail,   điện thoại 

và qua mục “Hỏi  Đáp” trên trang website của Công ty. 

3. Trong năm, bên cạnh việc tân thủ các quy đ ịnh của pháp luật trong quan hệ với  nhà đầu tư thì 

Công ty cũng có những hình thức ưu đãi cho các cổ đông hiện hữu như các nhà đầu tư sởhữu một 

lượng cổ phiếu nhất định sẽ được ưu tiên mua các sản phẩm do công ty phân phối  với  giá ưu đãi. 

Ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, các 

thông tin về hoạt động cũng như kết quả kinh 

doanh của Công ty được công bố tại trang web của 

công ty:  

www.datxanh.com.vn 
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ĐấT XANH VÀ CỘNG ĐỒNG   

Đất Xanh hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm chất 

lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất, tạo ra giá trị gia 

tăng cho khách hàng, lợi ích cho nhà đầu tư, cổ đông.   

Không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên đem 

lại giá trị lợi ích cho các cổ đông, đóng góp tích cực cho 

công đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước. 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG  

Đất xanh cung cấp dịch vụ tốt nhất và chuyên nghiệp nhất, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ về 

bất động sản uy tín, chất lượng, giúp khách hàng tối  ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và hiệu quả 

tài chính. 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN   

Đất Xanh xác định nguồn nhân lực l à tài sản lớn nhất của bất kỳ một doanh nghiệp nào và đào tạo 

nhân viên thông qua các chương trình phát triển nâng cao năng lực để đóng góp vào sự phát triển của 

nhóm công ty. Công ty đã đưa một số cán bộ quản lý cấp cao ra nước ngoài tham  dự các chương trình 

phát triển kỹ năng lãnh đạo và đàm phán để học hỏi  và chia sẻ những thông lệ tốt nhất trong giao 

thương quốc tế. Các buổi tập huấn theo chủ đề định kỳ được thực hiện bởi  các chuyên gia trong các 

l ĩnh vực chuyên môn về tài chính, điều hành và tiếp thị . 
 

Với  phương châm “Con người  là yếu tố cốt lõi của sự cạnh tranh”, chúng tôi đang hướng đến một môi 

trường làm việc h iện đại  & chuyên nghiệp, nơi thật sự tôn vinh những tài năng và giá trị con người . 

ĐẤT XANH không ngừng xây dựng một môi trường làm việc: 

• Giao tiếp cởi mở & tôn trọng 

• Công việc thách thức & sáng tạo 

• Thu nhập cạnh tranh & công bằng; 

• Cơ hội  học tập / thăng tiến rõ ràng & không giới  hạn; 

• Thành tích được đánh giá khách quan & khoa học; 

• Công việc ổn định & được chăm sóc chu đáo 
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ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG   
Gắn kết với cộng đồng, vì công đồng và chia sẻvới  công đồng l à những nghĩa cử cao đẹp đã được 

toàn thể Hội  đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty quán triệt 

thực hiện. Mỗi thành viên trong hệ thống Đất Xanh đều ý thức được việc gắn bó và chia sẻ với công 

đồng là một nhu cầu thiết yếu, suy nghĩ luôn đi cùng với  những hành động thiết thực; trong năm 2010 

Công ty đã tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi  các bệnh nhân tại  Bệnh viện Ung bướu, Ủng hộ đồng bào lũ 

lụt, thăm các em trẻ mồ côi….Tổng số tiền đóng góp năm 2010: 224.000.000 đồng. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được lập hoàn ch ỉnh, được Công ty T NHH Kiểm Toán DTL 

xác nhận trung thực, hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, được công bố rộng rãi ra công 

chúng, nộp cho Sở giao dịch chứng khoán Thành phố hồ chí minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 

đã được Đại  hội  đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua toàn văn vào ngày 16 tháng 04 năm 

2011. Toàn văn báo cáo tài chính (bao gồm: Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 2010) được đính kèm theo Bản báo cáo thường niên năm 2010, bao gồm: 

1. Thông tin Doanh nghiệp 

2. Báo cáo của Ban điều hành 

3. Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập 

4. Bảng cân đối  kế toán  

5. Kết quả hoạt động kinh doanh  

6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  

7. Thuyết minh báo cáo tài chính  
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THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH 

Tên tiếng Anh: DAT XANH REAL ESTATE SERVICE AND CONSTRUCTION CORPORATION 

Tên viết tắt là: ĐẤT XANH 

Mã chứng khoán (HSX): DXG 

Trụ sở chính: 27 Đinh Bộ L ĩnh. Phường 24. Quận Bình Thạnh 

Điện thoại : (84.8) 62 52 52 52 

Fax: (84.8) 62 85 38 91 

Website: www.datxanh.com.vn 

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH Số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp lần đầu ngày 23 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi  lần thứ 9 ngày 20 tháng 9 năm 2010 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Lương Trí Thìn: Chủ tịch 

Ông Trần Văn Ánh; phó Chủ Tịch  

Ông Nguyễn Khánh Hưng : Thành viên 

Ông Trần Quyết Chiến : Thành viên 

Ông Trần Khánh Quang : Thành viên 

 

BAN ĐIỀU HÀNH 

Ông Lương T rí Thìn : Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Khánh Hưng : Phó Tổng Giám đốc  

Ông Trần Khánh Quang : Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Hữu Quang:  Giám đốc Tài chính 

Bà Đỗ Thị  Thái : Kế toán trưởng 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Ông Lương T rí Thìn : Tổng Giám đốc 

KIỂM TOÁN VIÊN : DTL 
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BBÁÁOO  CCÁÁOO  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNIIÊÊNN  NNĂĂMM  22001100  

CCÔÔNNGG  TTYY   CCỔỔ  PPHHẦẦNN  DD ỊỊCCHH  VVỤỤ   VVÀÀ  XXÂÂYY   DDỰỰNNGG  ĐĐỊỊAA  ỐỐCC  ĐĐẤẤTT  XX AANNHH  

  

PPHHỤỤ   LLỤỤCC::    

11..  BBááoo  ccááoo  ttààii  cchhíínnhh  kkiiểểmm  ttooáánn  nnăămm  22001100    

  ((BBááoo  ccááoo  rr iiêênngg  ccủủaa  ccôônngg  ttyy  mmẹẹ))   

22..  BBááoo  ccááoo  ttààii  cchhíínnhh  kkiiểểmm  ttooáánn  nnăămm  22001100    

  ((BBááoo  ccááoo  ttààii  cchhíínnhh  hhợợpp  nnhhấấ tt))   






























































































































