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SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY SUDICO 



THÔNG ĐIỆP  
TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Sudico cam kết nỗ lực, đầu tư toàn 

diện mọi nguồn lực vật chất, tinh 

thần để cung cấp các sản phẩm công 

trình nhà ở, khu đô thị, khu công 

nghiệp, khu du lịch đảm bảo chất 

lượng, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng, 

phù hợp với yêu cầu cải thiện nâng 

cao cảnh quan kiến trúc Đô thị 

và môi trường sống, môi trường làm 

việc cho cộng đồng và xã hội.  



 

Kính thưa Quý vị, 

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi gửi tới 
Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công. 

Năm 2011 tình hình kinh tế có những diễn 

biến không thuận lợi. Nhiều lĩnh vực dù đã 

phục hồi trong năm 2010 nhưng lại suy giảm 

mạnh vào năm 2011. Kinh tế Việt Nam vẫn gặp 

nhiều khó khăn, thách thức. Tập thể CBCNV 

Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục các khó 

khăn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh.  

Bước sang năm 2012, mục tiêu của 

SUDICO là: Tập trung triển khai đầu tư, kinh 

doanh các dự án do Công ty làm chủ đầu tư 

đảm bảo hiệu quả cao nhất. Phát huy các thế 

mạnh sẵn có về tài chính, kinh nghiệm quản lý, 

kinh doanh khai thác các dự án đô thị, tiềm 

năng các dự án của Công ty đã và đang thực 

hiện đầu tư để hợp tác, liên danh, liên kết với 

các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm 

đầy nhanh tiến độ và gia tăng lợi nhuận thông 

qua các sản phẩm độc đáo và khác biệt của 

Công ty. Tiếp tục theo đuổi định hướng chiến 

lược cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; 

Phát huy và động viên cao độ mọi nguồn lực để 

nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở đó 

xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2012 phù hợp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả. 

Trong năm 2012, HĐQT sẽ thực hiện nghiêm 

túc và cẩn trọng nhiệm vụ quản trị nhằm mang 

lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và 

toàn thể cổ đông. 

Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị, Ban 
Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên 
SUDICO, tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc tới các Quý nhà đầu tư, các ban ngành hữu 
quan, các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt 
xin cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể cán 
bộ nhân viên SUDICO đã góp phần quan trọng 
cho sự phát triển của SUDICO trong những 
năm qua. 

SUDICO luôn mong muốn nhận được sự 
hỗ trợ, cộng tác, đóng góp ý kiến quý báu và 
tiếp tục tin tưởng của Quý vị để góp sức cho 
Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 
nhằm đảm bảo tăng trưởng và mang lại những 
lợi ích tối ưu, những quyền lợi cao nhất cho 
chính cổ đông, Công ty và cán bộ công nhân 
viên SUDICO. 

“SUDICO là niềm tin và sự tự hào của các cổ 
đông” 

Xin trân trọng cảm ơn! 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

(Đã ký) 

  

Hồ Sỹ Hùng 

   



Lịch sử hình thành và phát triển    

 Năm 2010: - Công ty nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý, tham gia nhiều hoạt động xã 
hội, từ thiện... 

 Năm 2009:  - Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 12 năm 2009 

- Nhận giải Cúp vàng “Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam” và Cúp vàng “Lãnh đạo xuất sắc” 

             - Nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt với thương hiệu Top 100 thương hiệu xuất sắc nhất 
Việt Nam năm 2009 và giải thưởng “Top 20 thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2009” 

             - Nhận giải “Thương hiệu kinh tế đối ngoại hàng đầu Việt Nam” và “Nhà hoạt động kinh 
tế đối ngoại tiêu biểu” dành riêng cho ông Phan Ngọc Diệp - Chủ tịch HĐQT Công ty. 

 Năm 2008: - Thành lập Công ty TNHH MTV Sudico An Khánh 

 Năm 2007: - Hoàn thành 2 đợt tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng vào tháng 1/2007 và tiếp 
tục tăng lên 400 tỷ đồng vào tháng 8/2007 

                     - Thành lập: Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân 

                     - Công ty CP Dịch vụ Sudico 

                     - Công ty CP Tư vấn Sudico 

                     - Bộ KH&CN trao giải Cúp vàng ISO 2007 

 Năm 2006: - Niêm yết cổ phiếu thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh 

                     - Chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:9002 

                     - Bộ Xây dựng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc 

                     - Ủy ban Trung ương hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao giải Sao Vàng Đất Việt 

 Năm 2005: - Bộ Xây dựng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc 

 Năm 2004: - Thành lập: Chi nhánh Miền Nam, Ban quản lý các dự án Hoà Bình 

                       - Bộ Xây dựng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc 

                 - UBND TP Hà Nội tuyên dương và gắn biển Công trình chào mừng 50 năm ngày Giải 
phóng Thủ đô cho Dự án 62 đường Trường Chinh 

                      - Thủ tướng tặng bằng khen cho Tổng Giám đốc 

 Năm 2003:  - Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 

           - Thành lập:  Ban quản lý các dự án Đô thị khu vực Hà Nội 

                                   Ban quản lý các dự án Quảng Ninh 

                                       Ban quản lý các dự án Hà Tây 

           - Bộ Xây dựng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc 

Tháng 9/2001: Thành lập Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, thành viên 
của Tổng Công ty Sông Đà. 



 

Khái quát chung về Công ty 
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà sau đây gọi tắt là “Công ty” 

được thành lập theo Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08 tháng 07 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây 

dựng về việc chuyển Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà là doanh nghiệp 

nhà nước thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103002731 ngày 08 tháng 

08 năm 2003. 

Trong quá trình hoạt động Công ty đã có bảy (07) lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi trụ sở hoạt động và người đại diện theo pháp luật. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 3 tháng 10 năm 2011 

là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng chẵn). 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 

Các đơn vị trực thuộc 
Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội 

Ban quản lý các dự án Quảng Ninh 

Ban quản lý các dự án Hòa Bình 

Chi nhánh Công ty tại miền Nam 

Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO 

Các Công ty con 
Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân 

Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh 

Công ty Cổ phần dịch vụ SUDICO 

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Đầu tư phát triển SUDICO 

Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình 

Công ty Cổ phần SUDICO Miền Trung 

Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam 

Công ty Cổ phần SUDICO Hạ Long 

  

 

 



Tầm nhìn 

Sản phẩm mang tính độc đáo, khác biệt, đậm đà bản sắc dân tộc, gần gũi với môi trường tự nhiên và 

đầy đủ tiện ích trong mỗi khu đô thị. 

Sứ mệnh 
Tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho Công ty và xã hội.. 

Ngành nghề kinh doanh chính 

 Tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, khu đô thị và 
khu công nghiệp; 

 Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp; 
 Thi công xây lắp các công trình dân dụng và khu công nghiệp;  
 Tư vấn thiết kế kỹ thuật, quy hoạch chi tiết khu đô thị và khu công nghiệp; 
 Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp;  
 Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất;  
 Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ khác;  
 Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị máy móc;  
 Khai thác, chế biến khoáng sản;  
 Đầu tư sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm; 
 Đầu tư tài chính; 
 Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân. 



 

Mục tiêu ngắn hạn 
Đẩy nhanh công tác đầu tư các dự án, triển khai 

kinh doanh theo đúng tiến độ, đảm bảo khai 

thác dự án với hiệu quả cao nhất, phù hợp với 

định hướng phát triển chung của Công ty. 

Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới 

trong và ngoài nước để mở rộng đầu tư phục vụ 

mục tiêu phát triển bền vững. 

Nắm bắt tốt thị trường, quản lý tốt các khoản 

đầu tư tài chính. Mở rộng hợp tác đầu tư và góp 

vốn vào các doanh nghiệp, dự án có tiềm năng, 

hiệu quả trong các lĩnh vực Tài chính, Công 

nghiệp, Bất động sản… 

Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các phương án 

huy động vốn tối ưu để phục vụ các dự án đang 

triển khai của Công ty. 

Hoàn tất công tác đổi mới doanh nghiệp để tạo 

điều kiện ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh 

cho Công ty mẹ, các Công ty con và Công ty 

liên kết. 

Mục tiêu dài hạn 
Tiếp tục nghiên cứu đầu tư kinh doanh bất động 

sản, đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp, 

tài chính – ngân hàng và các dịch vụ cao cấp 

khác linh hoạt và hiệu quả; đa dạng hoá sản 

phẩm nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định về 

doanh thu, lợi nhuận trong điều kiện thiếu ổn 

định của thị trường. 

Kiện toàn bộ máy quản lý, tuyển dụng và đào 

tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng 

yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực sản xuất 

kinh doanh và khả năng cạnh tranh, mở rộng 

quy mô và phạm vi hoạt động cũng như đẩy 

nhanh tốc độ phát triển của SUDICO xứng tầm 

doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đầu tư 

phát triển đô thị và khu công nghiệp hàng đầu 

của Việt Nam. 

Định hướng chiến lược 
Tập trung xây dựng Công ty phát triển toàn diện 

trên cơ sở lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là đầu tư 

kinh doanh bất động sản, đảm bảo tăng trưởng 

ổn định lợi nhuận và cổ tức hàng năm, không 

ngừng phát triển và khẳng định thương hiệu 

“SUDICO”. 

Đầu tư, mở rộng và phát triển thị trường trong 

nước, từng bước đầu tư và hợp tác đầu tư phát 

triển các ngành nghề và sản phẩm mới: Đầu tư 

tài chính, sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị; 

kinh doanh khu du lịch và khách sạn… 

Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao 

năng lực cạnh tranh và không ngừng nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc 

riêng của “SUDICO” 

 

 

 



Cơ cấu tổ chức của SUDICO 

 

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

PHẦN VỐN 

Các Ban quản lý 
dự án 

Các Công ty liên 
kết 

Các Công ty 
con

Các phòng ban chức 
năng 

 

®¹i héi ®ång cæ ®«ng 

Héi ®ång qu¶n trÞ 

 

Tæng gi¸m ®èc 

 

Ban kiÓm so¸t 

Các chi nhánh 



 

Giới thiệu đội ngũ lãnh đạo 
  Thành viên Hội đồng quản trị: (*) 

1. Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Đỗ Văn Bình - Ủy viên HĐQT 

3. Ông Vũ Hồng Sự - Uỷ viên HĐQT 

4. Ông Nguyễn Phú Cường - Uỷ viên HĐQT 

5. Ông Phan Văn Viết - Uỷ viên HĐQT 

Thành viên Ban Tổng Giám đốc: 

1. Ông Ngô Vĩnh Khương - Tổng Giám đốc 

2. Ông Đặng Thế Đô - Phó TGĐ 

3. Ông Vũ Văn Dũng - Phó TGĐ 

4. Ông Trần Đình Trụ - Phó TGĐ 

5. Ông Nguyễn Trần Tùng - Phó TGĐ 

6. Ông Bùi Khắc Viện - Phó TGĐ 

7. Ông Lưu Ngọc Dũng - Phó TGĐ 

Thành viên Ban Kiểm soát: (*) 

1. Ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng BKS 

2. Ông Hoàng Minh Thuận - TV BKS 

3. Ông Nguyễn Ngọc Thắng - TV BKS 

 

(*): Ngày 16/4/2012 đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty. Đại hội đã 

bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát. 



 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2011 
Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

CHỈ TIÊU 
Kế hoạch theo 

NQ ĐHĐCĐ 2011 
Thực hiện 
năm 2011 

So sánh tỷ lệ 
TH/KH 

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 3.536 1.444 41%

Tổng giá trị đầu tư các dự án 3.298 1.076 33%

Tổng doanh thu 2.770 166 6%

Tổng lợi nhuận trước thuế -42,9 
 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011 

 - Trong năm 2011, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với các quy chế và quy 

định của Nhà nước và Điều lệ Công ty để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban 

Tổng Giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 - Năm 2011, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy Ban Tổng Giám đốc, nhân sự 

tại các công ty con, nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các mặt hoạt động của Công ty, 

Công ty con, Công ty liên kết. Bên cạnh các cuộc họp đột xuất, định kỳ ít nhất hàng quý đã tổ chức họp 

đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong kỳ và định hướng trong kỳ tiếp theo. 

 - Hội đồng quản trị thường xuyên cử thành viên cùng dự họp với bộ máy điều hành để kịp thời chỉ 

đạo và tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty SUDICO và các đơn vị thành viên. 

 - Đối với các Công ty cổ phần Công ty SUDICO tham gia góp vốn,Hội đồng quản trị cử người có 

kinh nghiệm và có chuyên môn phù hợp tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại các Công ty này. 

Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt và có ý kiến chỉ đạo kịp thời để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các Công ty. 

 - Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện một số công việc chính như sau: 

 + Công tác tổ chức sản xuất để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty. 

 + Tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị các điều kiện kinh doanh phù hợp với yêu cầu của 

pháp luật để chủ động triển khai trong năm 2012 và các năm tiếp theo. 

 + Chỉ đạo công tác thiết kế, quy hoạch, chất lượng sản phẩm, giao kết hợp đồng. 

 + Chỉ đạo lập phương án kinh doanh 12,4 ha tại Đà Nẵng để thu hồi vốn tập trung cho việc triển khai 

dự án Nam An Khánh và các dự án khác của Công ty. 



 + Tập trung xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản lý, điều hành nội bộ Công ty; Quy chế 

về mối quan hệ quản lý điều hành giữa Công ty mẹ và các Công ty con, quy chế quản lý vốn tại các Công ty 

con. 

 + Công tác tài chính: Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, khách hàng đảm bảo vốn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

 + Công tác xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu chiến lược và kế hoạch đầu tư xây dựng sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Tham gia góp vốn thành lập mới, chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ban quản lý, 

Chi nhánh, Công ty TNHH một thành viên sang thành Công ty cổ phần nhằm phân cấp quản lý triệt để và 

đẩy nhanh quá trình đầu tư tại các dự án, các địa bàn trọng điểm. 

Đến nay toàn tổ hợp đã có 14 Công ty Cổ phần mang thương hiệu SUDICO hoạt động trong các lĩnh 

vực đầu tư kinh doanh Bất động sản, Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, sản xuất vật liệu, dịch vụ quản lý đô 

thị với phạm vi hoạt động do Công ty SUDICO điều hành để chủ động triển khai thực hiện dự án từ khâu 

thiết kế đến quản lý vận hành, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư, khẳng định thương 

hiệu SUDICO. Một số Công ty con đã phát triển được các dự án lớn như Công ty CP SUDICO An Khánh 

(với 2 dự án Khu đô thị trung tâm Thanh Hóa với quy mô 431 ha, Khu đô thị Châu Giang quy mô 242 ha). 
 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 
NĂM 2011. 

Năm 2011 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức từ nội tại nền kinh tế 

cũng như ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc suy thoái, khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới. Thị 

trường Bất động sản vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn bởi các tác động của lạm phát, sự thiếu ổn 

định của tỷ giá hối đoái, lãi suất cho vay cao; cộng thêm các Quy định, Nghị định mới của Chính 

phủ khiến cho các điều kiện huy động vốn của Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn, các nhà đầu 

tư ít có cơ hội đầu tư...Đánh giá đầy đủ các khó khăn, thách thức ngay từ đầu năm Công ty đã tập 

trung mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đặt ra. 

1. C«ng t¸c tæ chøc vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp: 

- X©y dùng ®Ò ¸n tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty theo m« h×nh Tæng c«ng ty chuyªn ngµnh BÊt 

®éng s¶n. 

- ChuyÓn ®æi m« h×nh ho¹t ®éng một số Công ty sang mô hình Công ty cæ phÇn: C«ng ty CP 

SUDICO An Kh¸nh, Công ty CP SUDICO MiÒn Nam, Công ty CP SUDICO Hßa B×nh, Công ty 

CP SUDICO H¹ Long, Công ty CP SUDICO Miền Trung nh»m ph©n cÊp qu¶n lý triÖt ®Ó vµ ®Èy 

nhanh qu¸ tr×nh ®Çu t− t¹i c¸c dù ¸n, ®Þa bµn träng ®iÓm. 

- KiÖn toµn bé m¸y tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty còng nh− ph©n cÊp tíi c¸c ®¬n vÞ trùc 

thuéc; Bè trÝ c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc tham gia bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh t¹i c¸c C«ng ty cæ phÇn 



míi thµnh lËp; Ph©n c«ng cô thÓ nhiÖm vô ®Õn tõng c¸n bé gi÷ chøc vô qu¶n lý nh»m ph¸t huy 

tèi ®a tÝnh n¨ng ®éng, tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong ®iÒu hµnh c«ng viÖc. 

- Đặc biệt, trong năm 2011 Công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở Công ty từ tòa nhà CT1 

sang tầng 15-18 tòa nhà HH3 Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội khang trang hơn, xứng tầm 

với tiềm lực của Công ty. 

2. C«ng t¸c ®Çu t−: 

- C«ng t¸c ®Çu t− c¸c dù ¸n ®−îc triÓn khai phï hîp c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vµ hoµn thµnh ®−a 

vµo kinh doanh khai th¸c ®¶m b¶o hiÖu qu¶. C¸c dù ¸n míi triÓn khai ®Òu cã nhiÒu tiÒm n¨ng, 

®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty. 

- N¨m 2011, mÆc dï viÖc triÓn khai kinh doanh vµ thu tiÒn ë c¸c dù ¸n cña C«ng ty cßn h¹n chÕ 

nh−ng C«ng ty vÉn ®¶m b¶o ®ñ l−îng vèn cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− cña C«ng ty. 

- C«ng ty ®· tËp trung c¸c nguån lùc ®Èy nhanh viÖc triÓn khai ®Çu t−, thi c«ng, hoµn thiÖn vµ triÓn 

khai bµn giao c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n träng ®iÓm: Tßa nhµ v¨n phßng HH3; Khu thÊp tÇng 

TT1; H¹ tÇng kü thuËt khu nhµ ë V¨n La -V¨n Khª; Khu d©n c− B¾c ®−êng TrÇn H−ng §¹o - 

Hßa B×nh, Hạ tầng dự án Nam An Khánh. 

3. C«ng t¸c kinh doanh, thu vèn, dÞch vô qu¶n lý ®« thÞ: 

- Nghiªn cøu, vËn dông c¸c quyÕt ®Þnh, nghÞ ®Þnh míi cña ChÝnh phñ với lĩnh vực Bất động sản 

để vận dụng trong c«ng t¸c kinh doanh, huy ®éng vèn t¹i c¸c dù ¸n cña C«ng ty; N¨m 2011 ®· 

huy ®éng ®−îc ®ñ sè vèn cÇn thiÕt ®Ó phôc vô ®Çu t− t¹i c¸c dù ¸n V¨n La - V¨n Khª vµ Phè Nèi 

- H−ng Yªn, dự án Nam An Khánh và các dự án khác. 

- TËp trung x©y dùng chiÕn l−îc vµ hå s¬ qu¶ng b¸ kinh doanh dù ¸n Khu ®« thÞ míi Nam An 

Kh¸nh phôc vô cho c«ng t¸c chuÈn bÞ b¸n hµng; thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt mÉu nhµ; Hå s¬ giíi thiÖu 

kinh doanh; chiÕn l−îc truyÒn th«ng, tham gia c¸c triÓn l·m chuyªn ngµnh bÊt ®éng s¶n... 

- Tập trung thu vèn t¹i c¸c dù ¸n: TT1, HH3, Nam An Khánh, Văn La - Văn Khê...; ký hîp ®ång 

giao kho¸n qu¶n lý dÞch vô tæng thÓ khu ®« thÞ míi Mü §×nh – MÔ Tr× cho mét ®Çu mèi qu¶n lý 

lµ C«ng ty CP dÞch vô SUDICO nh»m t¨ng c−êng chÊt l−îng dÞch vô t¹i khu ®« thÞ vµ n©ng cao 

th−¬ng hiÖu C«ng ty. 

4. C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, chÊt l−îng vµ an toµn lao ®éng: 

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vÒ qu¶n lý chÊt l−îng, ®Êu thÇu vµ thi c«ng x©y 

l¾p. 

- Duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 tõ C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ 

trùc thuéc. 



5. C«ng t¸c kinh tÕ kÕ ho¹ch: 

- §· x©y dùng kÕ ho¹ch SXKD khoa häc trªn c¬ së c©n ®èi c¸c nguån lùc vµ nhu cÇu thÞ tr−êng ®Ó 

phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty. 

- Thùc hiÖn viÖc ®æi míi trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o thèng kª, chÊp hµnh nghiªm 

chØnh c¸c quy ®Þnh vµ h−íng dÉn míi cña  Nhµ n−íc. 

- Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t−, ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång, thanh quyÕt to¸n ®óng theo 

quy ®Þnh cña Nhµ n−íc, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c hîp ®ång ký kÕt. 

6. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, tÝn dông vµ kÕ to¸n: 

- Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ Quy chÕ qu¶n lý tµi 

chÝnh cña C«ng ty. 

- T¨ng c−êng mèi quan hÖ với c¸c tæ chøc tÝn dông, Ng©n Hµng và nguồn huy động khác ®¶m b¶o 

nguån vèn vµ gi¶i ng©n kÞp thêi cho c¸c dù ¸n; kiÓm so¸t viÖc sö dông vèn hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. 

7. C«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng: 

- §¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qu¶n lý chÆt chÏ, n©ng cao 

hiÖu qu¶ lµm viÖc trong mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn. 

- X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ tr¶ l−¬ng cho bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ t−¬ng 

xøng víi kÕt qu¶ c«ng viÖc, gãp phÇn khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶, g¾n bã 

l©u dµi víi C«ng ty.  

- Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¶o hiÓm cho ng−êi lao ®éng, thanh to¸n b¶o hiÓm kÞp thêi. Tæ chøc kh¸m 

søc kháe ®Þnh kú cho c¸n bé CNV. 

8. C«ng t¸c ®oµn thÓ quÇn chóng vµ an sinh x· héi: 

- TËp thÓ CBCNV SUDICO ®· tÝch cùc h−ëng øng, tham gia quyªn gãp ñng hé ng−êi nghÌo vµ 

c¸c ch−¬ng tr×nh an sinh x· héi nh−: Quü “ñng hé ng−êi nghÌo”, ñng hé ®ång bµo bÞ b·o lôt...  

- Tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng phong trµo ®oµn thÓ nh»m khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc cña 

CBCNV. N¨m 2011, C«ng ty ®· ®¹t được c¸c gi¶i phong trµo nh−: tham gia gi¶i bãng ®¸ thanh niªn 

TËp ®oµn c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ViÖt Nam; Gi¶i Héi diÔn nghÖ thuËt quÇn chóng TËp ®oµn c«ng 

nghiÖp vµ x©y dùng ViÖt Nam... 

 

 

 

 



Phương hướng thực hiện SXKD năm 2012 

1. S¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nh»m n¨ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh 

nghiÖp: 

- X©y dùng ph−¬ng ¸n c¬ cÊu, kiÖn toµn l¹i bé m¸y tæ chøc nh©n sù cña C«ng ty theo m« h×nh TCT 

chuyªn nghµnh BÊt ®éng s¶n, ®Þnh h−íng vµ nghiªn cøu c¸c m« h×nh ph¸t triÓn míi trong lÜnh vùc BÊt 

®éng s¶n ®Ó giao cho c¸c C«ng ty con trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¶n lý, kinh doanh khai th¸c c¸c dù ¸n 

®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao nhÊt. 

- C¬ cÊu l¹i vèn ®Çu t− cña C«ng ty mÑ t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó phï hîp víi thùc tiÔn SXKD cña 

tõng doanh nghiÖp trong toµn tæ hîp. 

- TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc rµ so¸t, chØnh söa, phª duyÖt vµ ban hµnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh néi bé cña 

C«ng ty còng nh− quy chÕ qu¶n lý ®èi víi ng−êi ®¹i diÖn phÇn vèn t¹i c¸c C«ng ty cæ phÇn ®Ó t¹o 

®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh SXKD. 

2. TËp trung nguån lùc ®Ó thùc hiÖn ®Çu t− t¹i c¸c dù ¸n träng ®iÓm, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý 

thùc hiÖn ®Çu t− hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

- Đẩy nhanh hoàn thành công tác thi công hạ tầng dự án Nam An Khánh, Văn La - Văn Khê. 

- T¹o ®iÒu kiÖn vµ ®«n ®èc c¸c C«ng ty con t¹i c¸c ®Þa bµn míi t¨ng c−êng c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t− c¸c 

dù ¸n: Dù ¸n Khu ®« thÞ t¹i Thanh Hãa, Hµ Nam cña C«ng ty cæ phÇn SUDICO An Kh¸nh; dù ¸n ®Çu 

t− x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch block bª t«ng khÝ ch−ng ¸p vật liệu ®Ó sím cung cÊp s¶n phÈm 

phôc vô thi c«ng x©y dùng t¹i c¸c dù ¸n trong toµn tæ hîp SUDICO; c¸c dù ¸n t¹i Hòa Bình, Hạ Long, 

Hưng Yên, khu vùc MiÒn Trung vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 

3. T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, chÊt l−îng vµ an toµn lao ®éng: §æi míi, n©ng cao 

chÊt l−îng c«ng t¸c thiÕt kÕ; thùc hiÖn nghiªm chØnh quy ®Þnh qu¶n lý kü thuËt, tæ chøc tèt, gi¸m s¸t 

chÆt chÏ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh; tæ chøc qu¶n lý tèt Tæng mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng 

c¸c c«ng tr−êng ®Ó n©ng cao chÊt l−îng, tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 

- Th−êng xuyªn kiÓm so¸t c¸c quy tr×nh b¶o hé lao ®éng, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i 

tr−êng, phßng chèng ch¸y næ trªn c¸c c«ng tr−êng. 

4. N¾m b¾t vµ tËn dông tèt c¬ héi thÞ tr−êng, x©y dùng chiÕn l−îc kinh doanh, chiÕn l−îc 

qu¶ng b¸, tiÕp thÞ s¶n phÈm nh»m ®¹t lîi nhuËn kinh doanh cao nhÊt. 

- TËp trung nguån lùc tµi chÝnh cho ho¹t ®éng SXKD, ®Èy m¹nh c«ng t¸c b¸n hµng vµ quyÕt liÖt trong 

c«ng t¸c thu vèn, nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2012. 



- Công bố điều chỉnh quy hoạch 1/500 và các thủ tục để hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng ®Ó ®Èy nhanh c«ng 

t¸c kinh doanh dù ¸n Khu ®« thÞ míi Nam An Kh¸nh nh»m ®¶m b¶o c©n ®èi ®ñ vèn cho c«ng t¸c 

thùc hiÖn ®Çu t−. 

- §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c¸c dù ¸n, h×nh ¶nh cña C«ng ty SUDICO nh»m 

tõng b−íc x©y dùng chiÕn l−îc nhËn diÖn h×nh ¶nh dù ¸n, nhËn diÖn th−¬ng hiÖu Bất động sản  

SUDICO nh»m n©ng cao gi¸ trÞ th−¬ng m¹i c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty vµ gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 

5. §Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn, t¨ng c−êng c¸c gi¶i ph¸p hç trî tÝn dông, cung cÊp 

®Çy ®ñ kÞp thêi nguån vèn cho ho¹t ®éng SXKD. 

- Lµm viÖc víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông nh»m c©n ®èi ®ñ vèn cho viÖc triÓn khai ®Çu t− c¸c dù ¸n 

cña SUDICO. 

- Lên phương án tÝnh to¸n tiÒn sö dông ®Êt ®ång thêi lµm viÖc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng Thµnh phè 

Hµ Néi ®Ó ®Ò xuÊt tiÕn ®é nép tiÒn hîp lý ®èi víi c¸c dù ¸n Khu ®« thÞ míi Nam An Kh¸nh phÇn më 

réng; Khu ®« thÞ míi TiÕn Xu©n khi ®ñ ®iÒu kiÖn. 

- T¨ng c−êng c«ng t¸c th«ng tin, tiÕp xóc víi c¸c Cæ ®«ng, Nhµ ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc. 

6. §¶m b¶o viÖc lµm, thu nhËp cho ng−êi lao ®éng vµ thùc hiÖn tèt công tác an sinh x· héi: 

- TËp trung rµ so¸t l¹i c«ng viÖc, lùc l−îng lao ®éng ®Ó s¾p xÕp, bè trÝ ®óng ng−êi, ®óng viÖc; quan t©m 

thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi , chÕ ®é cña ng−êi lao ®éng,  ®ång thêi tÝch cùc t×m kiÕm c«ng viÖc ®Ó 

®¶m b¶o thu nhËp cho CB CNV trong toµn Tæ hîp. 

- Tæ chøc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lao ®éng ®Ó chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín víi môc tiªu: “N¨ng 

suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶”, phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c chØ tiªu SXKD n¨m 2012. 

- TÝch cùc tham gia ch−¬ng tr×nh an sinh x· héi, tham gia ñng hé c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o, gióp ®ì 

ng−êi nghÌo tõ c¸c nguån quü hîp ph¸p:... nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña mét doanh nghiÖp uy tÝn, cã 

tr¸ch nhiÖm víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc, t¹o dùng mét th−¬ng hiÖu SUDICO v× céng ®ång, v× phån 

vinh vµ tiÕn bé x· héi. 

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS 
Chức danh       Mức thù lao (đồng/tháng) 

Chủ tịch HĐQT 10.000.000 

Thành viên HĐQT 8.000.000 

Trưởng Ban kiểm soát 8.000.000 

Thành viên Ban kiểm soát 5.000.000 

 



 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Thời điểm 31/12/2011
TỔNG TÀI SẢN 5.033.730.704.615
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 690.682.592.661
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.343.048.111.954
NỢ PHẢI TRẢ 3.155.374.352.685
Nợ ngắn hạn 1.250.556.618.967
Nợ dài hạn 1.904.817.733.718
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.841.193.038.204
Vốn chủ sở hữu 1.841.193.038.204
Vốn điều lệ 1.000.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần 218.799.446.787
Cổ phiếu quỹ (61.161.904.650)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 156.714.306
Quỹ đầu tư phát triển 652.483.404.425
Quỹ dự phòng tài chính 93.614.654.202
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 7.885.690.909
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (70.584.967.775)
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 37.163.313.726
DOANH THU 145.112.298.583
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (84.452.238.522)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ (79.464.560.493)
Số cổ phiếu đang lưu hành  99.041.940

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 



 



 



 

 



 

 





BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

 Thực hiện kế hoạch năm 2011, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước diễn biến phức tạp, tình 

hình lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ, cùng với lãi 

suất cho vay của các tổ chức tín dụng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường Bất động sản nói 

chung và Công ty SUDICO cũng không được loại trừ. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giá trị SXKD và đầu tư 

năm 2011 cụ thể như sau: 

I.  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011: 

1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch: 
 Công ty SUDICO: 

- Tổng giá trị SXKD: đạt 1.444 tỷ đồng/ KH: 3.536 tỷ bằng 41% KH năm. 

- Tổng giá trị đầu tư: đạt 1.076 tỷ đồng/KH: 3.298 tỷ bằng 33% KH năm. 
- Doanh thu: đạt 166 tỷ đồng/KH: 2.770 tỷ bằng 6% KH năm. 
- Lợi nhuận trước thuế: - 42,9 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế: - 46,2 tỷ đồng  
- Nộp NSNN: đạt 58 tỷ đồng/ KH: 806 tỷ bằng 7% KH năm 
- Vốn chủ sở hữu: đạt 1.876 tỷ đồng/ KH: 2.684 tỷ bằng 70% KH năm 

 ROE - Thu nhập trên vốn:  -2,3%  
 ROA - Thu nhập trên tổng tài sản:  -0,8% 
 Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ: 3,68 lần 
 Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,96 lần 

 

- Thu nhập bq tháng của 1 CBCNV: đạt 10,3 triệu đồng/ KH: 12 triệu đồng. 

 Tổ hợp SUDICO: 
- Tổng giá trị SXKD: đạt 1.752 tỷ đồng/KHN: 4.197 tỷ bằng 42% KHN. 
- Tổng giá trị đầu tư: đạt 1.395 tỷ đồng/KHN: 4.056 tỷ bằng 34% KHN. 
- Doanh thu hợp nhất:  đạt 145 tỷ đồng/ KHN: 3.526 tỷ bằng 4% KHN. 
- Lợi nhuận hợp nhất: - 84 tỷ đồng. 
- Nộp NSNN: đạt 62,8 tỷ đồng/KHN: 903 tỷ bằng 7%KHN. 
- Vốn chủ sở hữu: 1.841 tỷ đồng/KHN: 3.741 tỷ bằng 49%KHN. 
- Thu nhập bình quân tháng của CB CNV đạt 9,0 triệu đồng/người/tháng. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu trọng điểm:  

 2.1. Công tác đầu tư. 

 Các dự án đầu tư của Công ty SUDICO: 

a. Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh: 

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu đô thị Nam An Khánh và phần mở 
rộng; phê duyệt tiến độ đầu tư tổng thể của dự án; tiếp tục triển khai công tác BTGPMB đối với phần 
diện tích còn lại thuộc dự án.  



- Cơ bản hoàn thành công tác thiết kế và thi công HTKT giai đoạn I (Đường giao thông; thoát nước mưa, 
thoát nước thải, điện chiếu sáng đường giao thông và khu vực công cộng, đào và hoàn thiện Hồ điều 
hòa...); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục HTKT giai đoạn I phần còn lại; triển khai thi 
công HTKT giai đoạn II và khu hỗn hợp 33ha. 

- Tập trung hoàn tất các thủ tục để thi công các công trình kiến trúc: 

+ Triển khai thi công cọc đại trà đạt 50% khối lượng thiết kế – dự án khu nhà mẫu thấp tầng (5,33 
ha); triển khai lập dự án đầu tư (giai đoạn I – 165 căn); Lập phương án thiết kế tổng mặt bằng và 
thỏa thuận kiến trúc - dự án cao tầng CT1. 

+ Dự án thấp tầng giai đoạn II: hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư, thi công ép cọc thí nghiệm – khu 
vực 1,65 ha; trình phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ khu 1,2; triển khai thiết kế 
sơ bộ khu vực 3,4. 

b. Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng: Hoàn thành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt 
bằng xã An Thượng diện tích khoảng (24 ha) với tổng số tiền chi trả là 72 tỷ đồng; tiếp tục triển khai 
công tác đền bù GPMB tại xã An Khánh. 

c. Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê: 

- Hoàn thành lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự 
án; Phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu Khu nhà ở liên kế và biệt thự. 

- Cơ bản hoàn thành thi công một số hạng mục chính phần HTKT dự án; triển khai thi công phần cọc đại 
trà Khu nhà ở liên kế và biệt thự. 

d. Dự án KĐT mới Tiến Xuân: tiếp tục kiểm tra, khắc phục, bảo quản diện tích đất đã thu gom, làm việc 
với các cơ quan hữu quan về tình hình triển khai dự án. 

e. Dự án KĐT mới Mỹ Đình – Mễ Trì: Hoàn thành thi công các hạng mục còn dở dang, làm việc với các 
cơ quan hữu quan để bàn giao hạ tầng kỹ thuật. 

f. Các dự án khác:  

- Dự án tổ hợp khách sạn, biệt thự 12 ha tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng: Triển khai 
công tác điều chỉnh QH 1/500 và làm hàng rào bảo vệ dự án, tìm kiếm đối tác để hợp tác hoạc chuyển 
nhượng. 

- Dự án Khu du lịch Cactus Cam Ranh Resort và Spa tại Khánh Hòa: Thực hiện thoái vốn theo Quyết 
định của Hội đồng quản trị. 

- Dự án Phú Thái - Hải Dương: Triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án theo chủ trương đã được 
UBND Tỉnh chỉ đạo giao cho Công ty SUDICO. 

Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và xúc tiến đầu tư các dự án: Dự án khu trung tâm dịch vụ tổng hợp 
hòn gốm - khu kinh tế Vân Phong Khánh Hoà (950ha) đang lập hồ sơ xin giao chủ đầu tư... 

 Dự án của các đơn vị thành viên: 

a. Dự án khu ĐTM Châu Giang  - Green pearl tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam: Hoàn thành phê 
duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế cơ sở; triển khai công tác rà phá bom mìn; lập hồ sơ pháp lý 
để chuẩn bị ra thông báo thu hồi đất. 

b. Dự án Khu ĐTM Trung tâm thành phố Thanh Hóa: Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 1/2000, tiếp 
tục triển khai công tác xúc tiến đầu tư dự án. 



c. Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án; tiếp tục thi 
công các nhà nghỉ Bungalow và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của dự án. 

d. Dự án Khu dân cư Long Tân Nhơn Trạch - Đồng Nai: Thỏa thuận bồi thường GPMB năm 2011 được 
khoảng 5ha, lũy kế từ đầu dự án đạt khoảng 45,3ha/65ha; hoàn thành công tác xin điều chỉnh chủ đầu tư 
dự án từ Công ty SUDICO sang SUDICO Miền Nam.  

e. Dự án phần mở rộng phía Đông Nam KDC Trần Hưng Đạo và Dự án Khu dân cư Thịnh Lang - 
Hòa Bình: Hoàn thành phê duyệt QH điều chỉnh 1/500 của Dự án theo đồ án QH chung của thành phố 
Hòa Bình; Công bố quy hoạch và chuẩn bị các bước đầu tư theo quy định. 

f. Dự án Khu đô thị Phố Nối - Hưng Yên: Hoàn thành bồi thường GPMB 16 ha thuộc xã Dị Sử; lập dự 
án đầu tư và thiết kế BVTC khu nhà ở thấp tầng, triển khai thi công đường trục trung tâm; tiếp tục thảm 
nhựa một số tuyến đường trong khu đô thị. 

g. Dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất gạch Block bêtông khí chưng áp (200.000 
m3/năm): cơ bản hoàn thành thi công xây dựng nhà xưởng sản xuất chính, trạm biến áp (gói thầu NMG 
– 19); thi công các hạng mục HTKT đạt 75% khối lượng theo thiết kế; gia công xong toàn bộ thiết bị 
dây chuyền công nghệ của dự án. 

Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và xúc tiến đầu tư các dự án: Dự án khách sạn Sông Đà - Hạ Long; 
Dự án khu ĐTM trung tâm thành phố Thanh hóa; Khu dân cư xã Vĩnh Thanh - Đồng Nai và một số dự án 
khác tại TP Hồ Chí Minh. 

2.2. Công tác kinh doanh: 

- Triển khai huy động vốn theo các hình thức phù hợp quy định của pháp luật để đảm bảo có nguồn vốn 
phục vụ sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục thu tiền các hợp đồng Hợp tác đầu tư đã ký năm 2010 tại dự án Khu nhà ở Văn La – Văn Khê, 
Nam An Khánh. 

- Hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu tiền đối với khu đất CT1 chuyển đổi dự án 
Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo - Hòa Bình cho Công ty SUDICO Hòa Bình: 45 tỷ đồng. 

- Tiếp tục đôn đốc khách hàng nộp tiền Khu biệt thự thấp tầng TT1 - MĐMT; Khách hàng thuê văn 
phòng HH3; dự án Nam An Khánh; Văn La - Văn Khê ... 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2011. 

1. Công tác điều hành và tổ chức sản xuất: 

- Điều chỉnh tăng vốn góp chi phối tại một số Công ty: Công ty CP SUDICO Vật liệu (từ  26% → 51%), 
CP  SUDICO tư vấn (từ 26% → 51,29%); Cổ phần SUDICO dịch vụ (từ 26% → 51%). 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao tài sản, nhân sự cho các Công ty mới cổ phần. Trong 
năm đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp đối với các công ty: SUDICO Hòa Bình; 
SUDICO Miền Nam; SUDICO Hạ Long... 

- Kiện toàn, bổ nhiệm các chức danh điều hành quản lý tại Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình; 
SUDICO Miền Nam; SUDICO Hạ Long... 

- Hoàn thành các thủ tục bàn giao dự án và chuyển giao chủ đầu tư các dự án Khu dân cư Long Tân 
Nhơn Trạch; Khu dân cư xã Vĩnh Thanh sang SUDICO Miền Nam; Dự án Sông Đà - Hạ Long; Sông 



Đà - Ngọc Vừng sang SUDICO Hạ Long; Dự án khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo; Khu dân cư 
Thịnh Lang sang SUDICO Hòa Bình. 

2. Công tác đầu tư: 

- Hoàn thành một số mục tiêu chính theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông đã phê duyệt (Hoàn thành phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và phần mở rộng khu B, Dự án 
khu ĐTM Châu Giang - Green pearl tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam; Dự án phần mở rộng phía 
Đông Nam KDC Trần Hưng Đạo và Dự án Khu dân cư Thịnh Lang - Hòa Bình; hoàn thành đưa vào 
khai thác sử dụng toà nhà HH3...) 

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án khu đô thị Phú Thái - huyện Kim Thành, Hải Dương (82,9 
ha)... 

Tồn tại: 
Công tác thực hiện đầu tư năm 2011 chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, giá trị thực hiện đầu tư chỉ đạt 

34% KHN, do các nguyên nhân chủ yếu sau: 
- Khó khăn trong việc huy động vốn nên một số dự án chưa bố trí được vốn đầu tư (Dự án Khu ĐTM 

Tiến Xuân, Dự án Khu du lịch Cactus Cam Ranh Resort và Spa tại Khánh Hòa (13,24ha)... 

- Kế hoạch đầu tư năm 2011 của các đơn vị trong Tổ hợp được xây dựng từ đầu năm, một số diễn biến về 
chính sách tiền tệ, lạm phát, thị trường bất động sản chưa được lường hết nên đã hạn chế đến kết quả 
thực hiện.  

- Phát sinh một số vướng mắc về thủ tục đầu tư tại một số dự án trọng điểm, cụ thể:  

+ Dự án Nam An Khánh: Thanh tra Chính phủ có kiến nghị gửi Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc 
triển khai dự án; công tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 mất nhiều thời gian. 

+ Dự án Khu nhà ở Văn La – Văn Khê: Quy hoạch 1/500 điều chỉnh vẫn chưa được phê duyệt; tổng 
mức đầu tư của dự án phát sinh tăng (đặc biệt là công tác hạ ngầm đường điện 110Kv). 

3. Công tác kinh doanh -  dịch vụ quản lý đô thị: 

- Đã chủ động triển khai huy động vốn theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tập trung xây dựng phương án kinh doanh tổng thể các dự án có hiệu quả: Tầng 1+2 khu ĐTM Mỹ 
Đình - Mễ Trì; Dự án Khu ĐTM Nam An Khánh. 

Tồn tại: 
 Giá trị SXKD năm 2011 của toàn Tổ hợp đạt thấp (bằng 42% KHN), Trong đó, riêng Công ty 

SUDICO đạt (41% KHN); SUDICO Hòa Bình (17% KHN);  SUDICO An Khánh (73% KHN); SUDICO 
Tiến Xuân ( 3% KHN); Công ty CP ĐT bất động sản Thăng Long (6% KHN); Sông Đà 19 (57% KHN); 
Công ty cổ phần SUDICO dịch vụ (68% KHN ) ...  do các nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Thị trường Bất động sản đang trầm lặng bởi chính sách thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực Bất động sản, 
nên việc triển khai và kinh doanh các dự án gặp nhiều khó khăn. 

- Giá trị SXKD trong năm 2011 tập trung chủ yếu tại dự án Nam An Khánh (khoảng 2.000 tỷ đồng) tuy 
nhiên trong năm 2011 do có nhiều thông tin không tốt về dự án nên mất nhiều thời gian giải trình, chậm 
công bố quy hoạch theo dự kiến nên việc triển khai kinh doanh gặp nhiều khó khăn. 

 

 



4. Công tác quản lý tài chính, tín dụng và kế toán: 

- Phát hành Trái phiếu 700 tỷ cho Ngân hàng Techcombank; thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công 
ty. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo đúng pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý tài chính của 
Công ty. 

- Làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng đảm bảo cân đối đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh.  

Tồn tại: 
- Công  tác thu vốn đối với các hợp đồng đã kinh doanh chưa quyết liệt, số tiền phải thu của khách hàng 

còn tồn đọng lớn. 
5. Công tác kinh tế kế hoạch: 
- Hoàn thành báo cáo kế hoạch thực hiện 5 năm giai đoạn 2005 - 2010, xây dựng kế hoạch 5 năm giai 

đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020 của Công ty. 

- Thực hiện việc đổi mới trong công tác lập kế hoạch và báo cáo thống kê, chấp hành nghiêm chỉnh các 
quy định và hướng dẫn mới của Tập đoàn Sông Đà và Nhà nước. 

- Thực hiện công tác quản lý vốn đầu tư, ký kết thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán đúng theo quy định 
của Nhà nước, đảm bảo tính hiệu quả của các hợp đồng ký kết. 

Tồn tại: 
- Chế độ thông tin báo cáo của Người đại diện phần vốn tại các Công ty cổ phần còn chậm, chưa phản ánh 

kịp thời, đầy đủ được tình hình SXKD của đơn vị; 

- Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng, quý tuy được triển khai nhưng các biện pháp khắc phục 
và giải pháp thực hiện đề ra chưa đảm bảo tính khả thi.  

6. Công tác quản lý lao động, tiền lương: 
- Áp dụng lương tối thiểu của CB CNV với mức 2 triệu đồng/tháng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn 

định cho cán bộ công nhân viên.  
- Xây dựng và ban hành quy chế trả lương cho bộ máy điều hành Công ty và các đơn vị tương xứng với 

kết quả công việc, góp phần khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả, gắn bó lâu dài với 
Công ty.  

- Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động, thanh toán bảo hiểm kịp thời. Tổ chức khám sức 
khỏe định kỳ cho cán bộ CNV. 

Tồn tại: 
- Việc thay đổi nhân sự cấp cao, yêu cầu họp ĐH ĐCĐ bất thường dẫn đến không ổn định được sản xuất 

kinh doanh. 

7. Công tác đoàn thể quần chúng và an sinh xã hội: 
- Tập thể CBCNV SUDICO đã tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo và các 

chương trình an sinh xã hội như: Quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt Miền Trung; ủng hộ nhân dân Nhật 
Bản trong đợt sóng thần... tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng. 

- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn thể nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV.  
 

 



 

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 

2012 



Bước vào năm 2012, tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đứng trước 

nhiều khó khăn và thử thách. Làn sóng khủng hoảng bắt nguồn từ thị trường tài chính đã lan rộng ra 

toàn bộ nền kinh tế. Sức ép tài chính khiến chi phí vay vốn của doanh nghiệp tuy đã giảm nhưng 

doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận với các nguồn vốn cần thiết để tồn tại và phát triển. Vì vậy, các 

doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp qui mô sản xuất, rà soát và/hoặc hủy bỏ các dự án đầu tư, hoãn đưa ra 

thị trường các sản phẩm mới, tìm mọi biện pháp để cắt giảm chi phí.  

Tuy nhiên, kế hoạch hành động của SUDICO năm 2012 là chủ động đối mặt với những khó 

khăn thách thức từ nền kinh tế để ít bị ảnh hưởng nhất trong thời gian tới, tiếp tục tăng trưởng và 

giữ vị trí doanh nghiệp bất động sản hàng đầu.  

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ ĐẠO SXKD NĂM 2012 

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI: 
1. Thuận lợi: 
- Công ty đang được giao làm Chủ đầu tư rất nhiều dự án, trong đó có những dự án lớn và tiềm 

năng, hứa hẹn mang lại hiệu quả đầu tư cao như: Dự án Khu ĐTM Nam An Khánh và Nam An 
khánh mở rộng, Dự án Khu đô thị mới Tiến Xuân, Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê... đây là 
một lợi thế lớn cho việc phát triển của Công ty trong dài hạn.  

- Các dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư có thể triển khai huy động vốn để đầu tư kinh doanh 
do vậy có thể tháo gỡ được các khó khăn về tài chính đáp ứng nguồn vốn triển khai đầu tư trong 
năm 2012. 

2. Khó khăn: 
- Tình hình kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách tài chính-tín dụng tiếp tục 

được Chính Phủ kiểm soát chặt chẽ nhằm kiềm chế lạm phát, nguồn vốn cho Bất động sản chưa 
được ưu tiên, lãi suất tiền vay vẫn ở mức cao... tạo sức ép lớn cho các doanh nghiệp Bất động 
sản. 

- Thị trường nhà, đất tại các thành phố lớn được dự báo chỉ được khởi sắc vào cuối năm, các 
thương vụ chuyển nhượng mua bán dự án Bất động sản có sự tham gia của một số Nhà đầu tư 
nước ngoài đã xuất hiện đã và sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp Bất 
động sản. 

- Dự án Nam An Khánh mới được Chính phủ, các Bộ ngành tháo gỡ, tuy vậy vẫn cần có thời 
gian để lấy lại lòng tin đối với khách hàng và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA NĂM 2012. 
1. Tiếp tục triển khai nghiên cứu tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị Công ty phù hợp với 

mô hình Tổng Công ty chuyên ngành Bất động sản. 

2. Tiếp tục hoàn thiện ổn định cơ cấu tổ chức Công ty Mẹ và các Công ty con, công ty liên kết 
phù hợp với khả năng huy động các nguồn lực thực tế trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói 
chung, thị trường Bất động sản nói riêng. 



3. Ưu tiên mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm Khu đô thị mới Nam 
An khánh, Khu nhà ở Văn la-Văn khê phục vụ mục tiêu kinh doanh nhằm cải thiện các chỉ tiêu Tài 
chính trong năm 2012.  

4. Hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với một số tiểu dự án công trình kiến trúc tại dự án Khu đô 
thị mới Nam An Khánh và Văn La – Văn Khê nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo 
tiến độ được phê duyệt.  

5. Tập trung hoàn thành các thủ tục về giao đất chính thức dự án Khu đô thị Nam An khánh – 
Phần mở rộng Khu B theo qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP Hà nội quyết định. 

III.  CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2012: 
1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty SUDICO. 

- Giá trị sản xuất kinh doanh:  2.996 tỷ đồng, tăng trưởng 107% so với TH năm 2011. 
- Giá trị đầu tư:   1.841 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với TH năm 2011. 
- Tổng doanh thu:   1.850 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế:     520 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế:     344 tỷ đồng. 
- Vốn chủ sở hữu:   2.263 tỷ đồng. 
- Vốn điều lệ:   1.000 tỷ đồng. 
- Tỷ suất lợi nhuận: 

• Lợi nhuận/ Doanh thu: 28% 

• Lợi nhuận/Vốn điều lệ: 52% 

• ROE - Thu nhập trên vốn:  23%  
• ROA - Thu nhập trên tổng tài sản:  8,7% 
• Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ: 2,5 lần 
• Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,5 lần 

- Thu nhập bq tháng của 1 CBCNV: 10,4 triệu đồng. 
- Cổ tức dự kiến: 13%-15% 

2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Tổ hợp. 

- Tổng giá trị SXKD: 3.271 tỷ đồng, tăng trưởng 87% so với TH năm 2011. 
- Tổng giá trị đầu tư: 2.117 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với TH năm 2011. 
- Tổng doanh thu:  1.965 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế:    527 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế:    348 tỷ đồng. 
- Vốn chủ sở hữu:   2.628 tỷ đồng. 
- Tỷ suất lợi nhuận: 



 Lợi nhuận/ Doanh thu: 26,8%. 
 ROE - Thu nhập trên vốn:  20%  
 ROA - Thu nhập trên tổng tài sản:  10% 

- Thu nhập bq 1 CB CNV/tháng: 8,9 triệu đồng. 
IV. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ CHÍNH TẠI CÁC DỰ ÁN NĂM 2012. 
1. Dự án của Công ty SUDICO: 

- Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh: 

+ Công bố quy hoạch 1/500 dự án; phê duyệt dự án đầu tư; phê duyệt thiết kế: Quý I/2012. 

+ Hoàn thành nốt công tác GPMB của dự án: Quý IV/2012; thi công các hạng mục hạ tầng kỹ 
thuật đạt 70% khối lượng theo thiết kế: Quý IV/2012.  

+ Khu nhà mẫu: Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm 
của Dự án đối với Khách hàng: Quý III/2012. 

+ Các dự án nhà ở thấp tầng giai đoạn I, giai đoạn II: Phê duyệt dự án, phê duyệt BVTC và dự 
toán chi tiết; hoàn thành thi công móng các khu nhà thấp tầng giai đoạn I, II: Quý IV/2012. 

+ Khu chung cư cao tầng: Phê duyệt dự án đầu tư, thoả thuận phương án kiến trúc; phê duyệt 
BVTC và dự toán chi tiết; triển khai thi công cọc thí nghiệm: Quý IV/2012.  

+ Xây dựng phương án hợp tác và Triển khai kinh doanh nhằm đảm bảo vốn phục vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2012 và các năm tiếp theo. 

- Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh phần mở rộng: 

+ Hoàn thành công tác đền bù GPMB các khu còn lại; tính toán phương án và tiến hành nộp 
tiền sử dụng đất: Quý IV/2012. 

+ Hoàn thành thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất theo quy hoạch mới được duyệt: Quý 
IV/2012. 

+ Lập dự án đầu tư, triển khai thiết kế và đầu tư Hạ tầng kỹ thuật dự án:Quý IV/2012. 

- Dự án khu nhà ở Văn La - Văn Khê:  

+ Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh: Quý II/2012. 

+ Hoàn thành toàn bộ hạng mục Hạ tầng kỹ thuật của dự án: Quý II/2012. 

+ Dự án khu nhà ở liên kế và Biệt thự: Hoàn thành thi công phần thân thô và hoàn thiện mặt 
ngoài: Quý IV/2012. 

- Dự án Khu đô thị mới Tiến Xuân: 

+ Phối hợp với các sở, ban, nghành của Hà Nội để lập quy hoạch phân khu: Quý II/2012. 

+ Triển khai công tác thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với quy hoạch của 
Thành Phố Hà Nội: Quý II/2012. 



+ Hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai công tác bồi thường GPMB, tập trung công tác thỏa 
thuận để thu gom đất các loại. 

+ Phân kỳ các giai đoạn đầu tư hợp lý đối với các Khu vực đủ điều kiện lập dự án đầu tư và 
kêu gọi các đối tác cùng hợp tác. 

- Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì: Hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và bàn giao cho Thành 
Phố Hà Nội; đôn đốc chủ đầu tư cấp II  triển khai đầu tư dự án Trường học. 

- Dự án biệt thự 12,04 ha tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng: Hoàn thành 
lập quy hoạch điều chỉnh 1/500 dự án; Lập dự án đầu tư HTKT; phân kỳ đầu tư theo từng giai 
đoạn; tổ chức rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng và lập phương án triển khai kinh doanh. 

- Dự án Khu du lịch Cactus Cam Ranh Resort và Spa tại Khánh Hòa; Dự án Phú Thái – Hải 
Dương: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án . 

2. Dự án của các đơn vị thành viên: 

- Dự án khu ĐTM Châu Giang  - Green pearl tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam: Hoàn 
thành các thủ tục đầu tư dự án, triển khai công tác đền bù GPMB: Quý I + IV/2012. 

- Dự án khu ĐTM trung tâm thành phố Thanh Hóa: Hoàn thành lập hồ sơ và tham gia đấu 
thầu dự án số 1 “quy mô khoảng 160ha” theo kế hoạch đấu thầu của UBND Tỉnh Thanh Hóa. 

- Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng: Hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đưa 
vào kinh doanh khu nhà nghỉ Bungalow ; tiếp tục triển khai lập phương án và phê duyệt chủ 
trương đầu tư giai đoạn 2. 

- Dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất gạch Block bêtông khí chưng áp - công 
suất 200.000 m3/năm: Hoàn thành thi công và chính thức đưa vào vận hành thử nhà máy : 
Quý IV/2012. 

- Dự án Khu dân cư Long Tân Nhơn Trạch - Đồng Nai: Hoàn thành 60% công tác đền bù 
giải phóng mặt bằng dự án; triển khai thi công san nền từng phần của dự án. 

- Dự án Khu đô thị Phố Nối - Hưng Yên: Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
1/500; phê duyệt dự án đầu tư; phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án. 

Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đang xúc tiến đầu tư: Khu dân cư xã Vĩnh 
Thanh - Đồng Nai; Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long; Dự án Khu dân cư Thịnh Lang - Hòa 
Bình và một số dự án khác tại TP Hồ Chí Minh. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012. 

1. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành 
doanh nghiệp: 

- Kiện toàn hoàn chỉnh bộ máy điều hành Công ty:  Sắp xếp, bố trí nhân sự chủ chốt, xây dựng 
phương án định biên phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 
2012, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển của Công ty. 



- Cơ cấu lại vốn đầu tư của Công ty SUDICO tại các đơn vị thành viên để phù hợp với thực tiễn 
SXKD của từng doanh nghiệp trong toàn tổ hợp. 

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cũng như quy chế quản lý 
đối với người đại diện phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết để đảm bảo bảo thống nhất qui 
trình ra quyết định quản lý, quyết định điều hành sản xuất kinh doanh.  

2. Tập trung ưu tiên đầu tư có trọng điểm, tổ chức giám sát và quản lý thực hiện đầu tư 
hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tính toán, cân đối, huy động vốn và đầu tư có trọng điểm, giãn tiến độ đầu tư các dự án chưa thật sự 
mang lại hiệu quả cao. Chỉ tập trung đầu tư đối với các dự án, hạng mục đã được ghi kế hoạch. 

- Tăng cường giám sát và quản lý chặt chẽ vốn đầu tư theo đúng qui trình, thủ tục và trình tự đầu tư 
đã được Nhà nước và Công ty qui định. 

- Tập trung và ưu tiên vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các dự án 
công trình kiến trúc thuộc dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh. Ưu tiến vốn để hoàn thành công 
tác bồi thường GPMB phần còn lại thuộc dự án Nam An khánh và phần mở rộng Khu B.  

- Thường xuyên cung cấp thông tin định hướng về thị trường, khả năng huy động vốn để các Công ty 
con tại các địa bàn  tăng cường xúc tiến đầu tư các dự án mới cũng như kịp thời mua lại những dự 
án của các Doanh nghiệp khác khi đảm bảo tính khả thi.  

- Đối với các dự án khác có tính chất gối đầu, chiến lược dài hạn sẽ triển khai thực hiện đầu tư theo 
phân kỳ một cách hợp lý,  giãn tiến độ đầu tư các hạng mục, công việc chưa thực sự cần thiết để góp 
phần giảm sức ép về nguồn vốn, tránh dàn trải vốn đầu tư, kém hiệu quả. 

3. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động: 

- Lựa chọn các đơn vị thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công có kinh nghiệm, năng lực và thương 
hiệu trên thị trường nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. 

- Định hướng đưa vào sử dụng vật liệu, công nghệ mới trong đầu tư xây dựng công trình ngay từ 
bước nghiên cứu thiết kế nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hạ giá thành sản phẩm. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình; xây dựng tiến độ 
thi công hợp lý; tăng cường giám sát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu thanh toán 
theo đúng qui định của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành  các quy trình về 
đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với công trường và các vùng phụ cận, phòng 
chống cháy nổ, thiên tai và trật tự an ninh trên các công trường. 

4. Nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng bá, 
tiếp thị sản phẩm nhằm đạt lợi nhuận kinh doanh cao nhất. 

- Thường xuyên nắm bắt tín hiệu thị trường để xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh hợp lý; 
đối với những khách hàng đã ký hợp đồng cần có giải pháp và biện pháp quyết liệt trong công tác 
thu vốn,  đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. 



- Hoàn thành các thủ tục đầu tư; Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh công tác kinh doanh 
dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Dự án Văn la – Văn Khê nhằm đảm bảo cân đối đủ vốn cho 
công tác thực hiện đầu tư. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các dự án, hình ảnh của Công ty SUDICO 
nhằm từng bước xây dựng chiến lược nhận diện hình ảnh dự án, nhận diện thương hiệu BĐS 
SUDICO nhằm nâng cao giá trị thương mại các sản phẩm của Công ty và giá trị doanh nghiệp. 

- Kiện toàn tổ chức Sàn giao dịch Bất động sản, đẩy mạnh việc kinh doanh các sản phẩm của Công ty 
hiệu quả. 

5. Đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, tăng cường các giải pháp hỗ trợ tín dụng, cung 
cấp đầy đủ kịp thời nguồn vốn cho hoạt động SXKD. 

- Làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng nhằm cân đối đủ vốn cho việc triển khai đầu tư các dự 
án của SUDICO.  

- Giảm dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở mức độ  phù hợp cả trong ngắn hạn và dài 
hạn.  

- Tăng cường công tác thông tin, tiếp xúc với các Cổ đông, Nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

- Xây dựng phương thức hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi thông qua hợp đồng kinh tế đối với 
các đối tác có thiện chí trên các lĩnh vực Tư vấn, thi công xây lắp để giám áp lực về huy động vốn 
cho đầu tư. 

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 

Tính đến 31/12/2011, tổng số cán bộ công nhân viên tại SUDICO là 232 người. 

SUDICO thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng chế độ 

chính sách quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó SUDICO có các chế độ quan tâm chăm lo đời 

sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên như khám sức khoẻ định kỳ, tham quan nghỉ 

mát hàng năm, tổ chức các hoạt động văn hoá kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, thăm hỏi 

động viên các gia đình… SUDICO thường xuyên tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các 

khoá học chuyên môn nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như bổ sung các kiến thức đời sống 

khác. SUDICO có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên học tập ở 

nước ngoài để trau dồi, cập nhật kiến thức mới. 

 

 

 

 



STT DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 
Vốn điều lệ 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

CÔNG TY CON 

1 Công ty Cổ phần Sudico An Khánh 300 99,97 

2 Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân 350 100,00 

3 Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO 15 51,00 

4 Công ty CP Vật liệu xây dựng và đầu tư Sudico 30 51,00 

5 Công ty CP Sudico Miền Trung 100 99,9 

6 Công ty CP Sudico Miền Nam 100 99,9 

7 Công ty CP Sudico Hạ Long 32,6 99,69 

CÔNG TY LIÊN KẾT 

1 Công ty CP ĐT PT đô thị và KCN Sông Đà Miền Trung 100 44,20 

2 Công ty CP Tư vấn Sudico 15 20,87 

3 Công ty CP Chứng khoán Sao Việt 135 22,22 

4 Công ty CP Gạch nhẹ Phúc Sơn 30 20,00 

5 Công ty CP Sông Đà 19 50 21,59 

6 Công ty CP Bất động sản và thương mại Thăng Long 24,5 30,00 

7 Công ty CP Xây dựng Sudico 30 26,00 

8 Công ty CP Vân Phong 100 15,66 

GÓP VỐN VÀO CÁC CÔNG TY 

1 Công ty CP Xi măng Hạ Long 982 6,83 

2 Công ty CP ĐT Sông Đà - Việt Đức 112,5 4,44 

3 Công ty Waseco 132 10,00 

4 Công ty CP Vinare Invest 100 10,00 

5 Công ty CP PT HT HHCT TP HN 30,03 2,51 

6 Công ty CP ĐTPT PVI Invest 182,51 3,29 

7 Công ty CP BĐS Điện lực Dầu khí 500 3,93 

8 Công ty CP ĐT và PT Gas đô thị 150 5,00 

9 Công ty CP ĐTPT Điện Tây Bắc 300 9,07 

10 Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu 300 2,93 

11 Công ty CP HUB Caribe Việt Nam 360 2,00 

12 Công ty Tài chính CP Sông Đà 686 1,46 

ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 

1 Chứng chỉ quỹ VFA 20,3 8,44 



 
 



 


