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I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ĐTXD&KTCTGT 584 
 

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) 

tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công trình 

Giao thông 5 (CIENCO5) chuyên xây dựng các công trình giao thông, Công ty đã từng là đơn vị 

đi đầu trong số những đơn vị thành viên của Cienco 5 trong lĩnh vực thi công các công trình giao 

thông và cầu đường trên suốt chiều dài của đất nước và để lại những dấu ấn tốt đẹp về chất lượng 

và khẳng định được sự chuyên nghiệp trong quản lý, thi công.  

Ngày 06/4/2007 Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 766/QĐ-BGTVT cho phép bán 

Công ty Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (tiền thân của NTB) cho tập 

thể người lao động với giá trị được định giá cổ phần hóa là lỗ 15,795 tỷ đồng. Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 được ra đời và hoạt động với mô hình 

Công ty Cổ phần đại chúng, kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành mũi nhọn là đầu tư và 

kinh doanh Bất động sản với vốn điều lệ  ban đầu 30 tỷ đồng. Thông tin như sau: 

 Tên doanh nghiệp :  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ KHAI  

    THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584. 

 Tên tiếng Anh :  TRANSPORT ENGINEERING CONSTRUCTION AND  

    BUSINESS INVESTMENT STOCK COMPANY 584. 

 Trụ sở chính :  785/1 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM. 

 Điện thoại :  (08) 2 22 22 584  Fax: (08) 2 22 33 584 

 Email  :  info@congty584.vnn.vn Web: www.congty584.com.vn 

Công ty được định hướng phát triển theo mô hình Groups đầu tư và kinh doanh Bất động 

sản chuyên nghiệp, khép kín từ khâu tư vấn thiết kế đến thi công xây dựng các công trình dân 

dụng và giao thông, thiết kế và thi công phần Cơ Điện Lạnh (ME), giám sát thi công, cung cấp 

vật tư thiết bị, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh Bất động sản và đầu tư tài chính nhằm 

phục vụ cho các chiến lược phát triển của Công ty.  

Công ty đã hoạt động thành Groups gồm 07 Công ty thành viên và 01 Xí nghiệp: 

 Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết kế 584.1  

 Công ty Cổ phần Tư Vấn Giám Sát 584.2  

 Công ty Cổ phần Xây Dựng 584.3  

 Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh 584.4  

 Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị 584.5  

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất Động Sản 584.6 

 Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật Liệu Xây Dựng 584.8  

mailto:info@congty584.vnn.vn
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 Xí nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng 584  
 

Năng lực tài chính của Công ty không ngừng tăng qua các năm hoạt động, Vốn chủ sở 

hữu Công ty tăng từ 30 tỷ lên 150 tỷ vào tháng 01 năm 2008, rồi tăng lên 360 tỷ vào tháng 03 

năm 2010. Trải qua 05 năm hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày cổ phần hóa doanh 

nghiệp, đến 31/12/2011 tổng giá trị tài sản của Công ty đạt gần 2.414 tỷ đồng. 

Để khẳng định năng lực hoạt động và củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tác  

của Công ty, ngày 17 tháng 5 năm 2010 Cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết trên Sàn 

Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với Mã chứng khoán là NTB. Đây là sự kiện 

lớn khẳng định bước đầu của sự thành công và quyết tâm không ngừng xây dựng Công ty ngày 

càng lớn mạnh của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động. 

1.2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  

 Đầu tư và kinh doanh Bất động sản; 

 Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị; 

 Xây dựng các Công trình Giao thông, dân dụng, công nghiệp; 

 Xây dựng thủy lợi, thủy điện; 

 Sản xuất Vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, sửa chữa thiết bị thi công và gia 

công gầm cầu thép, sản xuất cơ khí khác. 

 Mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải; 

 Sản xuất các vật phẩm từ gỗ (trừ chế biến gỗ tại trụ sở); 

 Tư vấn xây dựng: 

+ Lập dự án đầu tư xây dựng; 

+ Lập dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng nhóm (B-C); 

+Thẩm tra dự án nhóm (B-C); 

+Thiết kế dự án nhóm (B-C). 

1.3. TẦM NHÌN 

 Xây dựng NTB phát triển bền vững trên nền tảng của tập đoàn kinh tế hoạt động theo 

quy trình quản lý khoa học và đầu tư khép kín để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp 

hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực Bất động sản và xây dựng. 

 Đi tiên phong về đầu tư Bất động sản tại Mỹ và làm cầu nối cho người Việt Nam mua 

nhà định cư tại Mỹ và Việt Kiều Mỹ mua nhà định cư tại Việt Nam. 

1.4. SỨ MỆNH  

 Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và dịch vụ nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng 

về nhà ở. 

 Mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho Cổ đông, tạo lập cuộc sống ấm no cho Cán bộ 

nhân viên NTB và góp phần làm tăng tổng giá trị thặng dư cho xã hội. 
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1.5. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ  

 

Diễn giải sơ đồ: 

 Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định 

mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ: 

- Thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty; 

- Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

- Các nhiệm vụ khác do điều lệ quy định. 

 Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu, có toàn quyền 

nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo Điều lệ 

và Nghị quyết Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị trong năm 2010 của Công ty gồm có 06 

thành viên, cụ thể: 

- Ông Trần Kim Minh  - Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

- Bà    - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Ông Nguyễn Văn Nhị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

- Ông Lê Tấn Hòa  - Thành viên Hội đồng quản trị. 

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị. 

- Bà Vũ Thị Diệp Chi  - Thành viên Hội đồng quản trị . 

 Ban Kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong 

việc quản lý, điều hành công ty. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên gồm: 

- Bà Phạm Dƣơng Minh Tú - Trưởng ban kiểm soát. 

- Ông Trần Bảo Trân  - Ủy viên Ban kiểm soát. 
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- Bà Hà Thị Nga  - Ủy viên Ban kiểm soát. 

 Tổng Giám đốc: là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 

Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định bổ 

nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Phó Tổng giám đốc 

được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với thời gian tối đa là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm 

hoặc ký hợp đồng tiếp với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm 04 thành viên, cụ thể: 

- Ông Trần Kim Minh  - Tổng Giám đốc 

- Ông Nguyễn Văn Nhị - Phó Tổng  Giám đốc 

- Ông Trƣơng Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc 

- Ông Huỳnh Đông Hà  - Phó Tổng Giám đốc 

 Kế toán trƣởng của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc 

ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Kế toán trưởng được bổ 

nhiệm hoặc ký kết hợp đồng với thời gian tối đa là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm hoặc 

ký hợp đồng tiếp với số nhiệm kỳ không hạn chế. Đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của 

Công ty hiện tạ ế Bà Vũ Thị Diệp Chi. 

 Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán 

trưởng Công ty trong quá trình điều hành là các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ. Các 

phòng ban này thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc giao phó. 

1.6. CƠ CẤU NHÂN SỰ 

 Cơ cấu lao động 

- Tổng số lao động đến hết ngày 31/12/2011 của Công ty  là 132 người. 

- Lao động quản lý  :  22 người 

- Lao động gián tiếp  :110 người  

 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

- Sau Đại học   :  01 người 

- Đại học   :  43 người 

- Cao đẳng và Trung cấp :  15 người 

- Lao động phổ thông  :  73 người 

 Các chế độ chính sách với ngƣời lao động 

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Công ty hỗ trợ 100% kinh phí cho người lao động tham gia các chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

- 100%  người lao động tại Công ty được ký hợp đồng từ 1 đến 3 năm hoặc không 

xác định thời hạn. 
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- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2011 là  5.100.000 đồng/tháng. 

- 100% số lao  động làm việc ký hợp đồng lao động với Công ty và được Công ty 

trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và được nghỉ phép 

theo đúng quy định của Pháp luật. 
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II. CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 
 

2.1. DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 

- Các dự án cầu đƣờng: Dự án cầu Ông Thìn Km 10 QL 50-Tp HCM, Dự án cầu Bình 

Triệu, Công trình đường ĐT 760 Biên Hòa- Đồng Nai, Công trình ĐT 304 tỉnh Bình 

Phước, đường công vụ Dự án Rạch Miễu, Công trình Khánh An-Tỉnh Cà Mau, Quốc lộ 

13-Tỉnh Bình Dương, Quốc lộ 50-Tỉnh Tiền Giang, Quốc lộ 30-Tỉnh Đồng Tháp, Quốc 

lộ 01-Tiền Giang, Liên tỉnh lộ 25-Tp HCM, Đường Đinh Bộ Lĩnh-Tp Mỹ Tho, Đê bao 

Kênh Ngang, Đê bao kênh Xáng,… 

- Khu căn hộ cao tầng Sacomreal- 584: Công ty làm chủ đầu tư, vị trí 785/1 Lũy Bán 

Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế cao 

15 tầng với 364 căn hộ và tầng trệt hiện đang làm văn phòng hoạt động của Công ty được 

xây dựng trên khuôn viên khu đất rộng 6.144,5m
2
. Khu căn hộ đã bàn giao và đi vào sử 

dụng từ năm 2007. Hiện nay số hộ dân đã ở lắp kín tòa nhà và Công ty đã hoàn thành 

100% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. 

2.2. DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN 

- Khu dân cƣ – căn hộ cao tầng 584 Tân Kiên: Công ty làm chủ đầu tư, vị trí dự án mặt 

tiền đường Huỳnh Bá Chánh, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, dự án có diện tích 

53.051m
2
 được thiết kế 114 nhà liên kế và 02 Block chung cư cao 15 tầng với 976 căn 

hộ. Tính đến hết ngày 31/12/2010: Dự án đã hoàn thiện pháp lý đầu tư dự án, đã bán hết 

114 nền nhà liên kế, 2 Block chung cư đã hoàn thành xong  phần thô và hoàn thiện được 

khoảng 80%, bán được 794/976 căn. Trong tháng 4/2011 đã bàn giao căn hộ Block B cho 

người dân sử dụng. Theo kế hoạch trong năm 2012 sẽ bàn giao căn hộ Block A. 

- Khu dân cƣ – căn hộ cao tầng 584 Lilama SHB Plaza: Dự án do Công ty hợp tác với 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama SHB cùng góp vốn đầu tư xây dựng và phân chia 

lợi nhuận theo tỷ lệ 5:5, vị trí dự án tại Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

trên khuôn viên khu đất rộng 29.730m
2
 được thiết kế 03 chung cư cao 15 tầng với 1.218 căn 

hộ. Tính đến ngày 31/12/2011: Đã hoàn hoàn thành xong hạng mục khoan cọc nhồi đại trà. 

Kế hoạch năm 2012 sẽ triển khai đào đất thi công tầng hầm, thi công một số hạng mục hạ 

tầng giao thông phục vụ thi công công trình và thi công phần thân của toà nhà.  

- Khu căn hộ cao tầng 584 Lilama SHB Building: Dự án do Công ty hợp tác với Công ty 

Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama SHB cùng góp vốn đầu tư xây dựng và phân chia lợi 

nhuận theo tỷ lệ 5:5, vị trí dự án tại số 348 Đường Trịnh Đình Trọng, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh trên khuôn viên khu đất rộng 4.708,3m
2
 

được thiết kế 2 Block chung cư cao 20 tầng với 418 căn hộ. Tính đến hết ngày 

31/12/2011: Đã hoàn thi công xong phần thân tầng 10 của Block A và tầng 7 của Block B 

và đã bán được 70% khối lượng căn hộ. Kế hoạch năm 2012 sẽ thi công xong phần thân 

của Block A, Block B và triển khai một phần hạng mục hoàn thiện. 

- Khu căn hộ cao cấp 584 Điện Biên Phủ: Công ty làm chủ đầu tư, vị trí dự án tại số 34 

A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trên 
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khuôn viên khu đất rộng 1.977,8m
2
 được thiết kế xây dựng chung cư cao cấp cao 20 tầng 

với 140 căn hộ. Tính đến ngày 31/12/2011: Đã hoàn thành pháp lý đầu tư dự án, đã thi 

công xong phần ép cọc đại trà, 02 tầng hầm và mặt bằng tầng trệt. Kế hoạch trong năm 

2012 sẽ thi công xong phần thân của toàn nhà. 

- Khu căn hộ cao tầng 584 Lê Đức Thọ: Công ty làm chủ đầu tư, vị trí dự án tại số 

117&117 A, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh trên khuôn viên khu đất 

rộng 1.685,3m
2
 được thiết kế xây dựng chung cư cao 14 tầng gồm 3 tầng + 1 tầng lửng làm 

khu thương mại và 84 căn hộ. Tính đến hết ngày 31/12/2010: Pháp lý của dự án đang trong 

giai đoạn xin điều chỉnh công năng tòa nhà từ Trung tâm thương mại và văn phòng cho 

thuê sang Trung tâm thương mại và căn hộ, dự án cũng đã hoàn thành việc ép cọc thử tĩnh. 

Dự kiến trong năm 2012, dự án sẽ triển khai thi công phần cọc ép và tầng hầm. 

- Khu căn hộ cao tầng 584 Anpha: Công ty làm chủ đầu tư, vị trí dự án nằm bên cạnh Dự 

án Khu dân cư – căn hộ cao tầng 584 Tân Kiên tại Đường Huỳnh Bá Chánh, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh trên khuôn viên khu đất rộng 6.746,3m
2
. Trong năm 2012, Công ty 

chưa triển khai đầu tư dự án. Đây là quỹ đất sạch của Công ty để phát triển trong tương lai. 

- Khu căn hộ cao tầng 584 Phú Định: Công ty làm chủ đầu tư, vị trí dự án nằm bên cạnh 

cảng sông Phú Định thuộc Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh trên khuôn viên 

khu đất rộng 3.925m
2
. Trong năm 2011, Công ty đã hợp tác đầu tư với Công ty CP 

ĐTXD Lilama - SHB đầu tư kinh doanh dự án. 

2.3. DỰ ÁN NHẬN THI CÔNG NĂM 2012 

- Công trình Cao ốc Văn phòng Thƣơng Mại – 158 Võ Văn Tần – Quận 3 – Tp.HCM. 

Công ty sẽ nhận thầu thi công Cao ốc Văn phòng – Thương mại tại địa chỉ số 158 Võ 

Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chợ  

Đủi làm chủ đầu tư. Quy mô thiết kế của Cao ốc gồm 03 tầng Hầm và 19 tầng nổi để làm 

khu Thương mại và Văn phòng cho thuê với tổng diện tích sàn xây dựng là 28.374 m
2
. 

Tổng giá trị nhận thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị sau thuế khoảng 550 tỷ đồng 

với thời gian thực hiện là 36 tháng (dự kiến từ tháng 05/2012 đến tháng 05/2015), lợi 

nhuận dự kiến khoảng 10%. 

- Công trình Khu hành chính và dân cƣ phƣờng 9 Vĩnh Long: Công ty sẽ nhận thầu thi 

công hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Khu hành chính và Dân cư tại phường 9, tỉnh Vĩnh 

Long do Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Các hạng mục thi công mà 

Công ty sẽ nhận thầu gồm: san lấp, hệ thống cấp – thoát nước, hệ thống đường giao 

thông, hệ thống điện trung thế, hệ thống điện chiếu sáng, lắp đặt biến áp điện và cảnh 

quang cây xanh. Tổng giá trị nhận thầu thi công sau thuế khoảng 130 tỷ đồng, với thời 

gian thực hiện 360 ngày, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào Quý 3 năm 2012, lợi nhuận 

sau thuế dự kiến khoảng 10%. 

- Công trình Cụm Công nghiệpvà Bãi thử tổng hợp (DATP Số 1): Công ty sẽ nhận thầu 

thi công gói thầu đường giao thông và thoát nước mưa với giá trị thi công sau thuế khoảng 

304 tỷ đồng của dự án Cụm công nghiệp và bãi thử tổng hợp (Dự án thành phần số 1) tại 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Ban 45 thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Tiến 

độ thực hiện của gói thầu là 20 tháng và lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 20%. 
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- Công trình Dự án Khu nhà ở Bình Trƣng Tây – Quận 2 – Tp.HCM: Công ty TNHH 

Thế Kỷ 21 – Bình Trưng Tây (Việt Nam) làm chủ dự án Khu nhà ở Bình Trưng Tây – 

Quận 2 với quy mô dự án 14,59 ha, Chủ đầu tư đồng ý giao Công ty 584 thi công 

các hạng mục: san lấp, hệ thống cấp – thoát nước, hệ thống đường giao thông, hệ thống 

điện trung thế, hệ thống điện chiếu sáng, lắp đặt biến áp điện và cảnh quang cây xanh. 

Tổng giá trị nhận thầu thi công sau thuế khoảng 184 tỷ đồng, với thời gian thực hiện 12 

tháng, lợi nhuận sau thuế dự kiến khảng 20%. 
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III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 

3.1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

a. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2011 

Năm 2011 là một năm rất khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, lạm phát năm 2011 là 

18,58% trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ gần 13% so với kế hoạch đề ra là 20%. Sự thiếu hụt 

đồng tiền dẫn đến lãi suất tăng cao, cá biệt lãi suất cho vay đã lên đến 25-30%/năm, vượt xa khả 

năng kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm tính đến 

hết 2011 có 79.014 doanh nghiệp giải thể, trên 50% công ty bị lỗ, riêng lĩnh vực bất động sản có 

trên 90% doanh nghiệp bị lỗ. 

Sau khi Nghị quyết 11/NQ-CP về chính sách thắt chặt tín dụng tiền tệ có hiệu lực vào 

tháng 04.2011, bất động sản được đưa vào ngành nghề phi sản xuất nên không được cho vay, dẫn 

đến thị trường bị đóng băng, các công ty bất động sản thi nhau giảm giá sản phẩm hàng loạt. 

Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến đến các sản phẩm của công ty đang kinh doanh, buộc công 

ty phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm bảo toàn vốn, cân đối nguồn lực để đầu tư và phát 

triển trên cơ sở những dự án đã có. Tình hình kinh doanh đạt được trong năm 2011 của Công ty 

như sau: 

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 như sau: 

STT Chỉ tiêu Báo cáo riêng Báo cáo Hợp nhất

1 Tổng doanh thu 536,493,710,963 555,395,192,727

2 Tổng chi phí 529,125,452,236 554,944,212,267

3 Lợi nhuận trước thuế 7,368,258,727 450,980,460

4 Lợi nhuận sau thuế 5,526,194,045 -1,151,328,604

5 EPS 154 -32
 

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011     

- Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết 

định, chỉ đạo sát sao, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế và sự phát triển cho Công ty; 

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, 

Điều lệ và Quy chế của Công ty; 

- Phân công cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Quản trị; 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định 

của pháp luật trong sản xuất kinh soanh, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo 

quy định của pháp luật về chứng khoán, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo 

quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp; 
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- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không cản 

trở, chồng chéo đến việc điều hành của Ban Tổng giám đốc; 

- Thường xuyên tham khảo ý kiến Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị 

Nhất trí cao trước khi đưa ra các quyết định; 

- Năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 45 cuộc họp thông qua những nội dung 

chính sau: 

 Thông qua kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011; 

 Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng Quản trị; 

 Bổ nhiệm/Miễn nhiệm các chức danh trong công ty: Ban Kế hoạch Kỹ Thuật, Ban 

Dự án, Ban Xây dựng và KTCTGT, Ban Vật tư, Ban Kinh doanh tiếp thị, Kế toán 

trưởng, Thư ký công ty. 

 Thông qua các phương án sản xuất kinh doanh và quan hệ tín dụng với các tổ chức 

tín dụng để huy động vốn tài trợ cho các dự án của Công ty; 

 Rút khỏi việc đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại và dân cư Hưng Điền tại 

Phường 16, Q8, Tp HCM do Công ty CP ĐT Tấn Hưng làm chủ đầu tư; 

 Rút vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư 584.7 

 Hợp tác đầu tư với Công ty CP ĐTXD Lilama – SHB đầu tư kinh doanh dự án Khu 

dân cư cao tầng tái định cư Phú Định tại phường 16,Q8, Tp HCM và các vấn đề khác 

trong việc chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty. 

c. Những vấn đề tồn tại của Hội đồng Quản trị 

Phần lớn các thành viên Hội đồng Quản trị đều kiêm nhiệm công tác nên một số công 

việc thành viên Hội đồng Quản trị giải quyết chưa kịp thời, kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao. 

d. Định hƣớng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và 

bộ máy giúp việc của công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng  

cổ đông Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2012 thông qua. 

- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt 

của Công ty. 

- Giảm tỷ trọng đầu tư kinh doanh Bất động sản chuyển sang các lĩnh vực đa doanh, đa 

dạng hóa sản phẩm. 

3.2. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

a. Báo cáo tình hình tài chính năm 2011 

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên thông thông qua ngày 10/05/2011, Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành triển khai thực 

hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Mặc dù tình hình kinh tế trong năm còn nhiều khó khăn, 
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nhưng với sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, năm 

2011 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:  

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU NĂM 2010 NĂM 2011
Tỷ lệ %

 Tăng +/Giảm -

TỔNG TÀI SẢN 2,104,817,996,680 2,413,845,540,694 14.68%

Tài sản ngắn hạn 1,439,458,505,060 1,240,757,791,905 -13.80%

Tài sản dài hạn 665,359,491,620 1,173,087,748,789 76.31%

NỢ PHẢI TRẢ 1,546,357,448,429 1,894,796,731,931 22.53%

Nợ ngắn hạn 835,076,172,684 740,947,309,769 -11.27%

Nợ dài hạn 711,281,275,745 1,153,849,422,162 62.22%

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 558,058,734,856 518,879,150,722 -7.02%

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 360,000,000,000 360,000,000,000 0.00%

Thặng dư vốn cổ phần 138,956,502,800 138,956,502,800 0.00%

Quỹ đầu tư phát triển 15,037,334,199 15,287,334,199 1.66%

Quỹ dự phòng tài chính 3,924,367,301 4,174,367,301 6.37%

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 40,140,530,556 460,946,422 -98.85%

DOANH THU, THU NHẬP THUẨN 437,230,029,537 555,395,192,727 27.03%

LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ 57,722,519,142 450,980,460 -99.22%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 38,887,263,121 (1,151,328,604) -102.96%

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán 2011)
 

Năm 2011 Tổng giá trị tài sản tăng so với năm 2010 là 14,68%, nâng tổng giá trị tài sản 

của Công ty từ 2.104,8 tỷ  đồng năm 2010 lên 2.413,8 tỷ đồng năm 2011 

Nguồn vốn chủ sở hữu giảm từ 558,1 tỷ đồng vào năm 2010 còn 518,8 tỷ đồng vào năm 

2011 (Giảm 7,02%). 
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Các nhóm chỉ tiêu  Năm 2010  Năm 2011 
Tỷ lệ %

 Tăng +/Giảm -

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)                          1.72                           1.67 -2.85%

Hệ số thanh toán nhanh (lần)                          0.76                           0.19 -74.71%

2.Chỉ tiêu về cơ cấu tài chính

Hệ số nợ so với tài sản 73.47% 78.50% 6.85%

Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu 277.10% 365.17% 31.79%

Hệ số tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 68.39% 51.40% -24.84%

Hệ số tài sản dài hạn/Tổng tài sản 31.61% 48.60% 53.74%

Hệ số vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 26.51% 21.50% -18.92%

3.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 12.55% -0.35% -102.76%

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 1.85% -0.05% -102.58%

Tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần (ROE) 10.80% -0.32% -102.96%

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)                        1,154                             (32) -102.77%

(Nguồn số liệu : Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán 2011)
 

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2011 so với năm 2010 giảm không đáng kể 2,85%, năm 

2010 là 1,72 lần, năm 2011 là 1,67 lần. 

Hệ số nợ so với tài sản năm 2011 so với năm 2010 tăng 6,85%, năm 2010 là 73,47% đến 

năm 2011 là 78,50% 

Hệ số vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn năm 2010 là 26,51% đến năm 2011 là 

21,50%, giảm 18,92%  

Tỷ suất sinh lời của tài sản và tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần trong năm 2011 thấp hơn 

năm 2010 là do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn thị trường nói chung và ngành kinh doanh bất 

động sản nói riêng đã tác động trực tiếp làm cho tình hình kinh doanh bất động sản đóng băng, 

bên cạnh đó là chính sách tín dụng thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng, giá bán căn hộ giảm, không 

có nguồn thu làm cho giá vốn tăng, lợi nhuận giảm mạnh. 

b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 

Năm 2011, đứng trước những rào cản thách thức to lớn từ nền kinh tế,  các ngân hàng thi 

nhau đua tăng lãi suất huy động, tỷ lệ lạm phát và chỉ số tiêu dùng tăng lên hai con số và những 

chính sách kiềm chế thị trường Bất động sản của Nhà nước … nên Công ty cũng không tránh 
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khỏi những ảnh hưởng nhất định so với những năm trước đây. Do đó, hoạt động kinh doanh của 

không như kế hoạch đặt ra, cụ thể kết quả hoạt động kinh 

doanh như sau:    

ĐVT : Đồng

TỔNG DOANH THU THUẦN VÀ THU NHẬP KHÁC : 555,395,192,727           

Trong đó : 

 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 8,946,353,593              

 - Doanh thu xây lắp: 4,826,159,876              

 - Doanh thu kinh doanh bất động sản : 318,983,983,266          

 - Doanh thu từ hoạt động tài chính : 96,845,223,358            

 - Thu nhập khác : 125,793,472,634          

TỔNG CHI PHÍ : 554,944,212,267           

Trong đó :

 - Giá vốn hàng bán : 330,798,744,456           

 - Chi phí tài chính : 113,640,086,244           

 - Chi phí bán hàng : 906,479,368                  

 - Chi phí quản lý doanh nghiệp : 16,025,925,907             

 - Chi phí khác : 93,572,976,292             

LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP : 450,980,460                  

LỢI NHUẬN RÒNG : (1,151,328,604)             

EPS : (32)                                 

3.3. BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2011 

a. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 
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b. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 
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3.4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

a. Cơ cấu tổ chức 

  Năm 2011, các thành viên trong Ban Kiểm soát vẫn 03 thành viên, không thay đổi. 

b. Cơ cấu hoạt động 

Trong năm 2011, hoạt động của Ban kiểm soát tập trung kiểm tra, giám sát và góp ý 

cho công ty :  

- Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty .  

- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty 584 như : Việc ghi chép, lưu 

trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo quy định. Báo cáo 

tài chính lập đúng biểu mẫu, trình bày trung thực và chính xác về tình hình tài 

chính của Công ty 584.  

- Ngoài ra Ban kiểm soát còn giám sát tình hình tình hình công bố thông tin đến các 

cổ đông của Công ty 584 phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời và minh bạch . 

c. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2011 

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động, báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 2011 của công ty  584 và tổ chức kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản 

ánh chính xác tình hình công ty tại thời điểm ngày 31/12/2011 bao gồm Bảng cân đối kế 

toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh và bảng lưu chuyển tiền tệ. Tất cả đều phù hợp với 

các quy định của hệ thống kế toán hiện hành. 

Các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo riêng (công ty mẹ 584) đã kiểm toán như sau: 

    Đvt : đồng 

Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 Tăng trƣởng 

- Tổng doanh thu  500.622.510.523 536.493.710.963 + 7,2% 

- LNST thực hiện trong năm 57.482.233.749 5.526.194.045 - 90,4% 

- LNST lũy kế đến năm  57.482.233.749 24.480.172.265 - 57,4% 

 

Các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo hợp nhất (mẹ - con) đã kiểm toán như sau: 

                              Đvt : đồng 

Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 Tăng trƣởng 

- Tổng doanh thu  437.230.029.537 555.395.192.727 + 27% 

- LNST thực hiện trong năm 38.887.263.121 -1.151.328.604  

- LNST lũy kế đến năm  40.140.530.556 460.946.422 - 98,9% 
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d. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám 

đốc và các cán bộ quản lý 

- Về tổ chức: Thành viên HĐQT có thay đổi, vào ngày 10 tháng 05 năm 2011, Bà Lê Thị 

Giàu, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, chức vụ Phó chủ tịch HĐQT theo Nghị Quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Như vậy có 06 thành viên trong HĐQT, số 

lượng này phù hợp theo quy định hiện hành và điều lệ công ty.  

- Về hoạt động: Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty. 

- Mặc dù nền kinh tế ngày càng một khó khăn, nhất là lĩnh vực bất động sản  nhưng trong 

suốt năm 2011, Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty 584 đã nỗ lực 

không ngừng cải tiến công tác quản trị, điều hành và đã có những quyết định kịp thời, vận 

dụng tốt chính sách tài chính của doanh nghiệp nhằm duy trì sự tồn tại của Công ty 584 

cũng như cố gắng mang lại lợi nhuận tối đa về công ty và kết quả đó đáng được ghi nhận. 

e. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGĐ và các 

phòng chức năng:  

 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. 
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VI. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2012 
 

4.1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ ĐỊNH HƢỚNG CHÍNH CỦA NTB  

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản, trên góc nhìn về 

thị trường và nguồn vốn. Khó khăn tiếp cận nguồn vốn, lãi suất cao kéo dài, đã đẩy doanh nghiệp 

vào thế khó khăn chưa từng có. Hàng loạt dự án đang đầu tư dở dang phải dừng tiến độ, những 

dự án có kế hoạch triển khai phải gác lại do lãi suất vay quá cao, trong khi đầu ra của thị trường 

bị ngưng trệ. Có nhiều nguyên nhân khiến thị trường gặp khó khăn, nhưng cái gốc là do chính 

sách tín dụng bị siết chặt, lãi suất quá cao. 

Năm 2012 tiếp tục là năm khó khăn về nguồn vốn trong thị trường bất động sản (BĐS). 

Về kinh tế vĩ mô, dự báo của Tổ chức Economist Intelligence Unit, tăng trưởng GDP Việt Nam 

2012 dự kiến là 6% (tương đương 2011) và lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức trung bình là 

11.7% cho năm 2012 (18.7% cho 2011). Các doanh nghiệp BĐS sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn vốn 

và tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các đối tác 

khu vực Đông Nam Á. 

Một yếu tố quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường BĐS nói riêng, 

đó là kiều hối năm 2011 rất tích cực, khoảng 9 tỷ USD cho cả năm. Trong đó trên 50% dành cho 

thị trường BĐS. Với đà tăng trưởng này từ các năm trước, có thể nhận thấy dự báo năm 2012, 

kiều hối vẫn là một nguồn bổ sung tích cực cho thị trường BĐS Việt Nam 

Ngày 6/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 2196/CT-TTg về một số giải 

pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản, căn cứ trên các đề xuất của Bộ Xây dựng. Thủ 

tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, 

thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng 

thời, chỉ thị đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ về nguồn vốn cho thị trường bất động sản trong 

năm 2012, bao gồm cả vốn tín dụng từ ngân hàng và phi tín dụng ngân hàng. 

Với chủ trương tại Chỉ thị 2196/CT-TTg liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó 

đặc biệt Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện việc nới lỏng tín dụng cho thị trường bất động sản 

một cách phù hợp, thì chúng ta có cơ sở tin tưởng, vào quý 4/2012, thị trường bất động sản có 

thể sẽ ấm lên và khởi sắc.Hiện nay nhu cầu nhà ở của phân khúc người có thu nhập trung bình và 

thấp vẫn là rất lớn. 

, g : 

 ; 

 

; 

 

; 

 

; 



 

 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2012  - CÔNG TY CP  ĐTXD & KTCTGT 584 

 

Trang  68 

 

; 

 

. 

4.2. NHỮNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA NĂM 2012 

ĐVT: VNĐ 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2011 Kế hoạch 2012 Ghi chú 

1 Doanh thu  555.395.192.727 583.876.857.000  

2 Chi phí  554.293.973.568 516.676.857.000  

3 Lợi nhuận trước thuế 1.101.219.159 67.200.000.000  

4 Lợi nhuận sau thuế  (778.762.190) 50.400.000.000  

5 Lợi nhuận trên cổ phần EPS (32) 1.400  

 

, trụ vững và 

v .  

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu 

tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 NTB xem xét, cho ý kiến. 

 

Trân trọng!  

 

           TM-BAN KIỂM SOÁT          TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           Trưởng Ban                                                      Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

 

 

 

 

 

                   Phạm Dương Minh Tú                                                  Trần Kim Minh 


