


      Nền tảng vững chắc 
       Khởi sắc tương lai 

 

Chúng tôi hiểu rằng cuộc sống của Quý vị cần trút bỏ những lo toan thường 
nhật để trở về với thế giới riêng đầm ấm của mình, ở đó tận hưởng những không 
gian sống yên bình, trong lành...DIC Corp-chủ đầu tư của những công trình 
mang lại cuộc sống sung túc, vĩnh cửu, một cảm nhận tuyệt vời về không gian 
sống đích thực hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Với chúng tôi, mỗi dự 
án là một tác phẩm của niềm đam mê sáng tạo, và người lãnh đạo như một họa 
sỹ để tác phẩm mang lại những nét đẹp kiêu hãnh cho cuộc sống của từng chủ 
nhân. 
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Tầm nhìn-Sứ mệnh 
Giá trị cốt lõi-Lợi thế cạnh tranh 

 

 
“Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên-tỉnh Vĩnh Phúc” 

 

Tầm nhìn 
Trở thành tập đoàn đầu tư, kinh doanh bất 
động sản lớn tại Việt Nam thông qua việc 
phát triển thương hiệu DIC ngày càng vững 
mạnh, nổi tiếng. 
 

Giá trị cốt lõi 
 Sáng tạo 

Luôn luôn hướng đến những cái mới và 
chấp nhận thay đổi. 

 Tiên phong 
Tiên phong trong sứ mệnh phục vụ 
khách hàng, cổ đông và xã hội. 

 Lợi nhuận 
Tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo tốc độ 
tăng trưởng ổn định, bền vững.  

 

 
Sứ mệnh 

 Tôn trọng 
Cởi mở, thân thiện, lắng nghe và chia sẻ 
ý kiến của tất cả mọi người. 

 Hài lòng khách hàng 
Kiến tạo những không gian sống hoàn 
hảo với kiến trúc độc đáo, chất lượng 
vượt trội, giá cả hợp lý nhằm mang lại 
giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông 
và toàn xã hội. 

Lợi thế cạnh tranh 
 Thiết kế độc đáo 
 Chất lượng vượt trội 
 Dịch vụ tận tâm 

 
 
               Không gian sống hoàn hảo 
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     Thông điệp từ 
     Chủ tịch Hội đồng quản trị  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     “ Vượt qua thử thách –  
                  Chinh phục đỉnh cao ” 

Kính thưa Quý vị ! 

Năm 2012 đã qua, kinh tế vĩ mô vẫn còn  
nhiều khó khăn, sức mua giảm mạnh, hàng 
tồn kho lớn, lãi suất còn cao; số DN bị giải 
thể, ngừng sản xuất tăng cao (đặc biệt là 
khối DN xây dựng, bất động sản). 

Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho DN như giảm 
thuế, gia hạn thời gian nộp thuế; nới lỏng 
chính sách tiền tệ...nhưng thị trường bất 
động sản vẫn chìm trong tình trạng khó 
khăn và giao dịch trầm lắng. Tuy vậy, với 
sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng cùng 
sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác, DIC 
Corp đã vượt qua 01 năm đầy gian khó.    

Với những kết quả đạt được, DIC Corp đã 
chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chiến 
lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 trong 
bối cảnh nền kinh tế dự báo sẽ tiếp tục còn 
nhiều khó khăn, trở ngại. Mục tiêu trước 
mắt của Tổng Công ty là giữ vững và ổn 
định SXKD, không để đình trệ và ngừng 
hoạt động. Trong năm, khi xuất hiện thời 

cơ tốt sẽ tăng tiến độ sản xuất và tốc độ 
giải ngân để đạt mức tăng trưởng cao hơn. 

Để đạt được mục tiêu đó, Hội đồng quản trị 
và Ban lãnh đạo đã xem xét và thông qua 
nhiều định hướng chiến lược, tập trung vào 
việc xây dựng các nguồn lực và năng lực 
cơ bản, thực hiện tái cấu trúc DN và cơ cấu 
lại SX-KD, sắp xếp lại ngành nghề phù hợp 
với lợi thế cạnh tranh và phù hợp với quy 
hoạch phát triển ngành. Trên cơ sở các 
nguồn lực sẵn có, với triết lý “Vượt qua 
thử thách-Chinh phục đỉnh cao”cùng tinh 
thần luôn học hỏi, doanh nghiệp hoàn toàn 
tự tin sẽ nắm bắt được các cơ hội, vượt qua 
các thách thức và thay đổi trong môi 
trường kinh doanh để đạt đến vị thế mới.  

Trong giai đoạn hết sức khó khăn như hiện 
nay, DIC Corp mong muốn nhận được sự 
chia sẻ và đồng thuận cao từ tất cả Quý Cổ 
đông đối với các mục tiêu và chiến lược của 
Công ty, sự hợp tác bền vững của các đối tác 
và khách hàng, cùng với sự nỗ lực không 
ngừng của đội ngũ cán bộ quản lý và công 
nhân viên trong mọi hoạt động hàng ngày. 

Thay mặt HĐQT Tổng Công ty, Tôi xin gửi 
lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, thành công 
trong năm 2013 đến tất cả Quý cổ đông, 
khách hàng, các đối tác và người lao động của 
Công ty, đã góp phần tạo nên những kết quả 
trong thời gian vừa qua. HĐQT, Ban lãnh đạo 
và toàn thể CBCNV DIC Corp cam kết sẽ 
không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được kết 
quả cao hơn trong năm 2013, phấn đấu đưa 
doanh nghiệp phát triển bền vững, mang lại 
niềm tin cho nhà đầu tư và khách hàng. 

 
 

                                 Trân trọng! 
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     Thông tin chung 

      
 

      Thông tin khái quát 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên giao dịch          Tổng Công ty CP Đầu  tư Phát triển Xây dựng 
Số GCNĐKKD  3500101107 
Vốn điều lệ 1.299.978.180.000 VNĐ 
Vốn đầu tư CSH 1.299.978.180.000 VNĐ 
Địa chỉ          265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, T. Bà Rịa-Vũng Tàu 
Điện thoại (064) 3859 248 - Fax (064) 3560 712 
Email info@dic.vn - Website www.dic.vn 
Mã cổ phiếu DIG 
  

       Thông tin chung 
 Quá trình hình thành & phát triển 

 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng với tiền thân là Nhà nghỉ của Bộ 
Xây dựng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khách sạn, dịch vụ du lịch và thương mại, đầu 
tư phát triển bất động sản, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.... trong đó xây dựng cơ 
bản và đầu tư kinh doanh Bất động sản là lĩnh vực thế mạnh và luôn được xác định là hoạt 
động chủ yếu của Tổng công ty. Trải qua hơn 22 năm hình thành và phát triển, DIC Corp đã 
không ngừng lớn mạnh, đầu tư kinh doanh nhiều dự án bất động sản tại các thành phố trọng 
điểm và đã trở thành một trong những nhà phát triển dự án bất động sản hàng đầu tại Việt 
Nam hiện nay. 
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     Quá trình hình thành & phát triển  

 

26/05/1990 
Tiền thân là Nhà nghỉ Bộ Xây Dựng, được 
thành lập ngày 26/05/1990 theo QĐ số 
311/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng BXD với 
nhiệm vụ ban đầu là kinh doanh dịch vụ du 
lịch và làm công tác điều dưỡng.  

 

05/05/1993 
Thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước theo 
Quyết định số 153A/BXD-TCLĐ lấy tên là 
Công ty Đầu tư xây dựng và Dịch vụ du 
lịch với tổng số vốn kinh doanh 8,2 tỷ đồng. 

 

15/02/2001 
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định đổi tên 
thành Công ty Đầu tư Phát triển Xây 
dựng.  

 

01/07/2003 
Chính thức chuyển sang hoạt động theo mô 
hình “Công ty mẹ - Công ty con”. 

 

13/03/2008 
Chính thức trở thành Tổng Công ty Cổ 
phần Đầu tư phát triển Xây dựng với vốn 
điều lệ 370 tỷ đồng, trong đó Vốn Nhà nước 
(Bộ Xây dựng) chiếm 65,06%. 
 

 
 

08/2009 
Tăng VĐL lên 600 tỷ đồng và thực hiện 
niêm yết 60 triệu cổ phiếu trên Sàn giao 
dịch chứng khoán TPHCM-HOSE. 

 

12/2009 
Tăng VĐL lên 700 tỷ đồng và thực hiện 
niêm yết 70 triệu cổ phiếu trên Sàn giao 
dịch chứng khoán TPHCM-HOSE. 

 

01/2010 
Tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng và nâng 
số cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch lên 
100 triệu cổ phần. Chính thức là đơn vị 
thành viên của Tập đoàn Công nghiệp 
Xây dựng Việt Nam theo đề án thí điểm của 
Thủ tướng Chính phủ. 

 

12/2011 
Tăng Vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng và nâng 
số cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch lên 
130 triệu cổ phần. 

 

02/10/2012 
Kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn 
Công nghiệp Xây dựng Việt Nam. Chính 
thức chuyển giao quyền và nghĩa vụ chủ sở 
hữu vốn Nhà nước từ Công ty mẹ -Tập đoàn 
Sông đà về Bộ Xây dựng.  
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2013 
Tăng Vốn điều lệ lên 1.430 tỷ đồng và nâng 
số cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch lên 

143 triệu cổ phần trong Qúy 1/2013. Dự kiến 
trong quý II & quý III/2013 tăng VĐL lên 
1.560 tỷ đồng và quý IV/2013 lên 1.716 tỷ 
đồng . 

 
  Quá trình hình thành & phát triển  
  Các mốc sự kiện quan trọng 

 

1997 
 Khởi công Dự án Khu đô thị Trung tâm 

Chí Linh-TP.Vũng Tàu 
 

 
- Quy mô diện tích: 100 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 4.200 tỷ đồng 
- Vị trí: nằm ở cửa ngõ Tp. Vũng Tàu 
- Đã đưa vào sử dụng chung cư 18 tầng 
Vungtau Seaview 4 (268 căn hộ); Chung 
cư đôi 21 tầng Vungtau Seaview 1-2 
(800 căn hộ); Cụm 4 chung cư Lakeside 
(756 căn hộ); trường tiểu học, mầm non; 
hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước, 
công viên cây xanh, công trình văn hóa 
thể thao, chợ và nhiều hạng mục khác. 
 
 

2002 
 Khởi công Dự án Khu Biệt thự Phương 

Nam - TP.Vũng Tàu 
- Tổng vốn đầu tư : 51 tỷ đồng 
- Vị trí: trên khu đất sau trụ sở VP DIC 

Corp  

 Khởi công Dự án Khách sạn DIC Star-
TP.Vũng Tàu 
- Quy mô diện tích: 1.062 m2 
- Tổng vốn đầu tư : 57 tỷ đồng 
- Vị trí: 143 Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu  
 

 
 
 
 
 
 

 

2005 
 Khởi công Dự án Khu đô thị du lịch 

sinh thái Đại Phước, tỉnh Đồng Nai 
 

 
 

- Quy mô diện tích: 464,6 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 7.506 tỷ đồng 
- Vị trí: Cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
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2007 
 Khởi công Dự án Trung tâm Hội nghị 

Triển lãm Quốc tế Vũng Tàu  
- Quy mô diện tích: 2,9 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 1.600 tỷ đồng 
- Vị trí: Trên khu đất tiếp giáp với vòng 
xoay Đài Liệt sỹ, P.Thắng Tam,Vũng 
Tàu   
 

 
 

 

2009 
 Khởi công Dự án Khu dân cư đô thị mới 

Phú Mỹ, tỉnh BR-VT 
- Quy mô diện tích: 29,7 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 332 tỷ đồng 
- Vị trí: huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT  
 

2010 
 Khởi công Dự án Khu Dân cư Thương 

mại phường 4 Thị xã Vị Thanh, tỉnh 
Hậu Giang 
  

 
 

- Quy mô diện tích: 202,8 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 4.267 tỷ đồng 
- Vị trí: tiếp giáp tuyến kênh Xà No và 
Quốc lộ 61 từ Cần Thơ đi Rạch Giá 
Kiên Giang Cù lao  

 Khởi công Dự án Khu đô thị mới Nam 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
- Quy mô diện tích: 446,9 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 8.700 tỷ đồng 
- Vị trí: gần tuyến đường cao tốc Hà Nội 
– Việt Trì (trong hệ thống đường xuyên 
Á)  

 Khởi công Dự án Khu Biệt thự An Sơn, 
tỉnh Lâm đồng 

 
 

- Quy mô diện tích: 3,7 ha 
- Tổng vốn đầu tư : 212 tỷ đồng 
- Vị trí: nằm trọn trên ngọn đồi An Sơn 
trung tâm thành phố Đà Lạt (gần Dinh 3 
của Vua Bảo Đại) 
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 Khởi công Dự án Cao ốc Thủy Tiên, 
Tp.Vũng Tàu 

 

 
 

- Quy mô diện tích: 3.589 m2   
- Diện tích xây dựng: 2.540m2    

- Diện tích sàn xây dựng: 24.722m2  
- Tổng vốn đầu tư : 330 tỷ đồng 
- Vị trí: Phường 5, Trần Phú, Vũng Tàu  

 Khởi công điểm du lịch sinh thái và vui 
chơi giải trí Hồ Ba Hang, Hà Nam  
- Quy mô diện tích: 650 ha 

 
- Tổng vốn đầu tư : 4.950 tỷ đồng 
- Vị trí: thuộc địa phận xã Ba Sao, xã 
Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam  

 
 

Sự kiện khác năm 2012 
 Theo bảng xếp hạng của các tổ chức 

bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu 
(V1.000), DIC Corp được xếp thứ 
45/200. 

 Đứng thứ 89/1.000 DN nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp nhiều nhất năm 2012 
và là năm thứ 3 liên tiếp được xếp hạng 
1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp, nhiều nhất trên toàn quốc. 

 
             Thông tin chung  

   Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 

 

Kinh 
doanh 
BĐS

Xây 
dựng

Sản 
xuất

TM & 
DV

Ngành nghề kinh 
doanh

 
 
 

 Kinh doanh bất động sản: Đầu tư phát 
triển các khu đô thị mới, đầu tư kinh 
doanh phát triển nhà và hạ tầng khu đô 
thị, khu kinh tế. 

 Xây dựng: Xây dựng các công trình 
dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, thủy lợi. 

 Sản xuất: Sản xuất, kinh doanh vật liệu 
xây dựng và các mặt hàng liên quan 
đến xây dựng khác. 

 Thương mại và dịch vụ: Kinh doanh 
XNK, Kinh doanh dịch vụ du lịch. Tư 
vấn quản lý dự án, tư vấn đầu tư, kinh 
doanh các mặt hàng phục vụ xây dựng. 
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Đồng Nai

Địa bàn kinh d

      
 
 
  
  Thông tin chung  
   Thông tin về mô hình quản trị, tổ 

chức  kinh doanh và bộ máy quản lý 
 

 Mô hình quản trị & cơ cấu bộ máy 
quản lý 

 
Mô hình quản trị của DIC Corp được tổ 

chức và điều hành theo hình thức Công ty 
cổ phần, tuân thủ các quy định của Pháp 
luật hiện hành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhìn chung, mô hình quản trị mới đã 

được xây dựng và tiếp cận với các chuẩn 
mực và thông lệ quốc tế, bước đầu tăng 
cường hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, 
nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng 
Quản trị đối với bộ máy điều hành; thực 
hiện chức năng quản trị vốn đầu tư của chủ 
sở hữu tại các Công ty thành viên thông 
qua hệ thống các quy chế quản trị xuyên 
suốt toàn Tổng Công ty về chiến lược, đầu 
tư, quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát và cơ 
chế bổ nhiệm, báo cáo của người đại diện 
vốn của DIC Corp tại các Công ty thành 
viên do Tổng công ty đầu tư vốn. 

Đại hội đồng cổ đông 

Ban 

 Kiểm  

soát 

Hội đồng quản trị 

Ban điều hành 
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Giới thiệu Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
 

           
 

Ông NGUYỄN THIỆN TUẤN 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
 
 
 

Trình độ chuyên môn: Thạc 
sỹ kinh tế 
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch 
HĐQT 
Quá trình công tác: có 33 
năm kinh nghiệm quản lý, 
điều hành trong nhiều 
ngành kinh doanh khác 
nhau như du lịch, xây lắp... 
và đặc biệt có nhiều kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh 
doanh bất động sản. Dưới 
sự lãnh đạo và điều hành 
của Ông, DIC Corp đã có 
những bước phát triển đột 
phá trong thời gian qua, 
đồng thời với những định 
hướng chiến lược rõ ràng, 
Ông đã tạo được nền tảng 
vững chắc làm tiền đề cho 
Công ty phát triển bền vững 
trong tương lai. 

           
 

Ông TRẦN MINH PHÚ 
Thành viên HĐQT kiêm  

Tổng Giám đốc 
 
 

Trình độ chuyên môn: Thạc 
sỹ kinh tế 
Chức vụ hiện nay: Thành 
viên HĐQT kiêm TGĐ 
Quá trình công tác: đã có 25 
năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tài chính. 
Trong suốt thời gian 25 
năm làm việc trong lĩnh vực 
tài chính kế toán, Ông đã 
tham gia nhiều khóa huấn 
luyện, đào tạo nghiệp vụ 
chuyên môn như lớp KTT, 
quản trị tài chính, quản trị 
chi phí, quản trị nguồn nhân 
lực, kiểm soát nội bộ. 
 
 

 

           
 

Ông ĐỖ DOÃN CHIẾN 
Thành viên HĐQT kiêm 

 Phó Tổng Giám đốc 
 
 

 

Trình độ chuyên môn: 
Chuyên viên kinh tế cao cấp  
Chức vụ hiện nay: Thành 
viên HĐQT kiêm P.TGĐ 
Quá trình công tác: đã có 30 
năm công tác trong ngành 
xây dựng. Năm 1995 Ông 
chính thức làm việc tại DIC 
Corp với chức danh Trưởng 
phòng đầu tư và sau đó 
được bổ nhiệm làm Phó 
Tổng Giám đốc.  

 
 
 
 

           
 
 

Ông PHẠM NGỌC ÁNH 
Thành viên HĐQT kiêm  

Phó Tổng Giám đốc 
 
 

Trình độ chuyên môn: Kỹ 
sư xây dựng  
Chức vụ hiện nay: Thành 
viên HĐQT kiêm P.TGĐ 
Quá trình công tác: đã có 32 
năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kinh tế xây dựng. Năm 
1994 Ông chính thức làm 
việc tại DIC Corp với các 
chức danh Giám đốc Xí 
nghiệp, Phó ban quản lý dự 
án và sau đó được bổ nhiệm 
làm Phó Tổng Giám đốc. 
 
 
 
 
 

                            
 

Ông LÊ MINH TUẤN 
Thành viên HĐQT kiêm 

 Phó Tổng Giám đốc 
 
 

Trình độ chuyên môn: Thạc 
sỹ quản trị kinh doanh  
Chức vụ hiện nay: Thành 
viên HĐQT kiêm P.Tổng 
Giám đốc và GĐ Tài chính 
Quá trình công tác: hoạt 
động 15 năm trong lĩnh vực 
tài chính 

3/1996 - 10/1997: 
Chuyên viên Phòng Tài 
chính kế toán DIC Corp 

10/1997 - 5/2003: Phó 
Phòng TC-KT DIC Corp 

5/2003 - 4/2004:  Giám 
đốc Công ty DIC VLXD. 

4/2004 – 07/2012: Kế 
toán trưởng DIC Corp 

07/2012 – nay: Phó 
TGĐ kiêm GĐ Tài chính 
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Ông DON DI LAM 
Thành viên HĐQT 

 

 
 

Trình độ chuyên môn: Cử 
nhân thương mại và chính 
trị 
Chức vụ hiện nay: Thành 
viên HĐQT không điều 
 hành; Tổng Giám đốc 
Công ty VinaCapital 
Quá trình công tác: Tham 
gia hoạt động trong nhiều 
lĩnh vực như tài chính-ngân 
hàng-kế toán-kiểm toán và 
bất động sản. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

  Ông LÊ ĐÔNG THÀNH 
Phó Tổng Giám đốc 

    
 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc 
sỹ kinh tế 
Chức vụ hiện nay: Phó 
Tổng Giám đốc DIC Corp 
Quá trình công tác: có 17 
năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kinh tế xây dựng 
Năm 2010 Ông chính thức 
làm việc tại DIC Corp với 
chức danh Phó Tổng Giám 
đốc phụ trách các dự án 
Phía Bắc.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ông LÊ VĂN TẢNG 
Phó Tổng Giám đốc 

 

 
Trình độ chuyên môn: Kỹ 
sư Kinh tế xây dựng 
Chức vụ hiện nay: Phó 
Tổng Giám đốc DIC Corp 
Quá trình công tác: có 33 
năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kinh tế xây dựng 

01/2005-08/2006: 
Trưởng phòng Đầu tư DIC 
Corp 

09/2006 – 04/2010: 
Giám đốc Nhân sự DIC 
Corp 

05/2010 – nay: Phó 
Tổng Giám đốc DIC Corp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 

Phó Tổng Giám đốc 

  
  
Trình độ chuyên môn: Thạc 
sỹ Quản trị kinh doanh 
Chức vụ hiện nay: Phó 
Tổng Giám đốc DIC Corp 
Quá trình công tác: có 06 
năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kinh tế xây dựng 

09/2006-11/2006: 
Chuyên viên P.Kế hoạch-
Dự án DIC Corp 

11/2006-06/2012: Tổng 
Giám đốc Công ty CP DIC 
Sport 

06/2012-nay: Phó Tổng 
Giám đốc DIC Corp 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bà HOÀNG THỊ HÀ 
Trưởng Ban Kiểm soát 

 
 

Trình độ chuyên môn: Cử 
nhân khoa học 

Chức vụ hiện nay: Trưởng 
Ban Kiểm soát DIC Corp 

Quá trình công tác:  

04/1999-
06/2012:Chuyên viên P.Tài 
chính-Kế toán DIC Corp 

07/2012-nay: Trưởng 
ban Kiểm soát DIC Corp 
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       SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG 
TRỰC PT TÀI CHÍNH, 

P. TỔNG GIÁM ĐỐC PT 
DU LỊCH THƯƠNG MẠI  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG TÀI 
CHÍNH – KẾ 

TOÁN 

PHÒNG ĐẦU 
TƯ QUẢN 
LÝ VỐN 

PHÒNG TỔ 
CHỨC 

NHÂN SỰ

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

PHÒNG KỸ 
THUẬT 

CÔNG NGHỆ

PHÒNG KINH 
TẾ XÂY 
DỰNG

PHÒNG KẾ 
HOẠCH VÀ 
PT DỰ ÁN

VĂN 
PHÒNG 

BQLDA 
PHÁT 
TRIỂN 

KHU ĐT 

BQLDA 
ĐẠI 

PHƯỚC 

BQLDA 
DIC 
LÂM 
ĐỒNG 

BQLDA 
DIC 

MIỀN 
TÂY 

BQLDA 
KHU ĐT 

NAM 
V.YÊN 

BQLDA 
THĂNG 
LONG 

BAN BỒI THƯỜNG 
GPMB DIC  

BAN ĐIỀU HÀNH THI 
CÔNG BỆNH VIÊN ĐK 

BÀ RỊA 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ 

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC PT  XÂY LẮP 

P. TỔNG GIÁM ĐỐC PT 
CÁC DỰ ÁN PHÍA BẮC  

CÁC BAN QUẢN LÝ 
DỰ ÁN 

CÁC BAN QUẢN LÝ 
DỰ ÁN 

CHI NHÁNH 
HÀ NỘI 
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       Thông tin về mô hình quản trị (tiếp theo) 
    Công ty con, Công ty liên kết 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

Giá trị Tỷ lệ (%)
    2.938.452   1.205.048 
       526.396      381.364 

1 Cty CP ĐTPTXD Số 1 Tầng 18 Seaview4 Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu Xây dựng công trình          15.000          7.751 51,67%

2 Cty CP DIC Xây dựng Cửu 
Long

Tòa nhà DIC Group, Lô 17, đường 25B, khu công 
nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Xây dựng công trình          13.535          7.650 51,00%

3 Cty CP DIC Du lịch và 
Thương mại

169 Thùy Vân, P8, Vũng Tàu Du lịch và thương mại        112.943        77.454 68,58%

4 Cty TNHH 1 Thành viên 
Thương mại dịch vụ DIC

Tầng trệt Seaview4 Trung tâm Chí Linh, Vũng 
Tàu

Du lịch và thương mại          10.000        10.000 100,00%

5
Cty CP Vật liệu xây dựng 
DIC

Km61, QL51, P.Kim dinh, Tp.Bà Rịa, tỉnh BR-
VT

Sản xuất kinh doanh 
VLXD

         88.000        83.400 94,77%

6 Cty CP ĐTPTXD Khoáng 
sản Miền trung

Thôn Phú Nham Đông, Xã Duy Sơn, Duy Xuyên, 
Quảng Nam

Khai thác và sản xuất 
đá xây dựng

         29.726        19.860 66,81%

7 Cty CP ĐTPTXD Hà Nam
Đường 1A, P.Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam

Đầu tư phát triển KĐT          66.192        60.750 91,78%

8
Cty CP Gạch men Anh em 
DIC

KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Sản xuất và kinh doanh 
gạch men

       180.000      103.500 57,50%

9 Cty CP Sông đà DIC
Tầng 15 nhà A Tòa nhà HH4 Sông Đà Twin 
Tower, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội

Xây dựng công trình 
giao thông

         11.000        11.000 100,00%

DIC Corp góp vốn

CÔNG TY CON

VĐL
 thực gópStt Đơn vị Địa chỉ SXKD chính

TỔNG CỘNG
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Giá trị Tỷ lệ (%)
   2.412.056      823.684 

1 Cty CP Bất động sản DIC 265 Lê Hồng phong, P8, Vũng Tàu
Kinh doanh nhà ở, môi
giới BĐS

        11.284          4.815 42,67%

2 Cty CP ĐTPTXD Phương Nam 233 Lê Hồng Phong, P8, Vũng Tàu Kinh doanh du lịch       340.000      139.400 41,00%

3 Cty CP ĐTPTXD Bê Tông
169 Thùy Vân, Phường 8, Thành Phố Vũng 
Tàu, Tỉnh BRVT

SXKD Bê tông tươi         35.000        12.600 36,00%

4 Cty CP ĐTPTXD DIC Số 2
Số 5 đường 6 Khu đô thị Chí linh, P.Thắng 
Nhất, Vũng Tàu

Xây dựng công trình         25.200        10.500 41,67%

5 Cty TNHH Xi Măng FICO Bình Dương
Ấp 1, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương.

SXKD Xi măng         17.988          5.278 29,34%

6 Cty CP ĐTPTXD Phước An
Ngõ 28, Đường Mê Linh, Phường Khai 
Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Xây dựng công trình         15.000          5.250 35,00%

7 Cty CP ĐTPTXD Hội An 25 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam
Xây dựng, đầu tư phát
triển khu đô thị

        29.999          8.991 29,97%

8 Cty CP ĐTPTXD Vina Đại Phước
Biệt thự số 4, khu Biệt thự Đại Phước
Lotus, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đầu tư kinh doanh BĐS    1.474.000      450.800 30,58%

9
Cty CP ĐTPTXD Du lịch Thể thao
Vũng Tàu

B12 Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu
Kinh doanh du lịch thể 
thao

        63.435        23.999 37,83%

10 Công ty TNHH J&D Đại An
Lô E, đường 5, KCN Long Bình, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai. 

Đầu tư kinh doanh BĐS         76.500        40.000 52,29%

11
Cty CP Cấu kiện bê tông DIC - Tín
Nghĩa

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long 
Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

SXKD Cấu kiện bê tông         35.000        13.081 37,37%

12 Cty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm
Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, 
Đồng Nai. 

Đầu tư kinh doanh nhà ở       215.600        86.220 39,99%

13
Cty CP Phát triển Đường cao tốc Biên
Hòa - VT

Km 03, QL 51, Tam Phước, Biên Hòa, 
Đồng Nai.

Xây dựng công trình giao 
thông

        73.050        22.750 31,14%

DIC Corp góp vốn

CÔNG TY LIÊN KẾT

VĐL
 thực gópStt Đơn vị Địa chỉ SXKD chính
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      Thông tin chung  
   Định hướng phát triển 
 Định hướng phát triển đến năm 2017 
- Tiếp tục xây dựng và phát triển DIC Group trở thành một Tổ hợp mạnh, có quy mô lớn, 

đa ngành nghề, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền 
vững.  

- Tiếp tục đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh vào lĩnh vực phát triển các khu đô thị và 
khu du lịch sinh thái, đảm bảo cho Tổng Công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh 
với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực. 

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào 
sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

 
 

 
-  Xây dựng Tổng Công ty trở thành một đơn vị vững mạnh, đứng trong top đầu các 

doanh nghiệp phát triển và kinh doanh bất động sản lớn tại Việt Nam. 

- Trong giai đoạn kinh tế suy thoái như hiện nay, Tổng Công ty không đề cao việc tăng 
trưởng về sản lượng, doanh thu, đầu tư phát triển, mà đặc biệt chú trọng: Bảo toàn vốn, phấn 
đấu có lợi nhuận để chia cổ tức, đảm bảo đời sống CBCNV và quyền lợi của nhà đầu tư. Khi 
có điều kiện thuận lợi, sẽ phấn đấu để đạt mức tăng trưởng cao hơn.  

-  Tiếp tục đổi mới và phát triển Doanh nghiệp theo chiều sâu. Điều chỉnh cơ cấu các lĩnh 
vực SXKD và Đầu tư của Tổng Công ty một cách hợp lý, phù hợp, để thúc đẩy sự phát triển 
và tăng cường năng lực cạnh tranh của Tổ hợp DIC. 

- Chú trọng tập trung vào việc tái cấu trúc, giảm thiểu chi phí, tăng thêm thị phần và lợi 
nhuận để tạo nền móng chuẩn bị cho thời kỳ hồi phục của nền kinh tế. Mục tiêu chủ yếu là 
phấn đấu giữ vững và ổn định SXKD, không để đình trệ và ngừng hoạt động.  

- Xây dựng nguồn lực kinh tế, tài chính, nhân lực vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý và 
tổ chức SXKD trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập. 

- Phát huy hết tiềm năng sẵn có và tận dụng nắm bắt thời cơ, chủ động tìm kiếm cơ hội để 
phát triển các khu Đô thị, khu công nghiệp với nhiều sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu thị 
trường, có hiệu quả cao, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

- Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri 
thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp. 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh 
doanh. 

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong 
và ngoài nước… để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. 

Mục tiêu chủ yếu 
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- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có bản lĩnh, sức khỏe tốt, trình độ cao, chuyên 
nghiệp, tâm huyết, đáp ứng chiến lược phát triển Tổ hợp DIC lâu dài. 

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng duy trì và phát triển văn hóa 
Doanh nghiệp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong toàn tổ hợp 
DIC Group. 

 
 
 

 

Định hướng chiến lược phát triển của DIC Corp giai đoạn 2013-2017 và tầm nhìn tới 
2020, thực hiện sứ mệnh là “luôn luôn hài lòng khách hàng”, với phương châm hành động 
“Tăng trưởng ổn định bền vững, khi xuất hiện thời cơ tốt sẽ tăng tốc độ giải ngân”, nhằm đưa 
DIC Corp hoạt động hiệu quả tới năm 2017. 

Để thực hiện mục tiêu này, DIC Corp lựa chọn chiến lược phát triển là doanh nghiệp hoạt 
động đa ngành nghề, khai thác sâu hơn và đa dạng hơn thị trường hoạt động. Về địa lý, DIC 
Corp tiếp tục kiên trì nguyên tắc phát triển ở khu vực truyền thống là thành thị, đồng thời sẽ 
từng bước tiếp tục tăng sự hiện diện ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về khách hàng, bên 
cạnh việc tiếp tục duy trì ưu tiên cho các phân đoạn khách hàng truyền thống, DIC Corp sẽ 
nâng cao năng lực, hoạt độngvới các phân đoạn khách hàng rộng hơn, cả DN cũng như cá 
nhân. Về sản phẩm, bên cạnh các sản phẩm truyền thống, DIC Corp sẽ từng bước nghiên cứu 
áp dụng sản phẩm mới nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Để thực hiện chiến lược kinh doanh này, trong những năm tới DIC Corp sẽ nghiên cứu rà 
soát phân bổ lại đầu mối phục vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kiến tạo 
những không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại 
giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội. 

Tăng cường năng lực về nguồn nhân lực, về vận hành và kiểm soát, quản lý rủi ro hướng 
theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định bền 
vững. 

Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2013 - 2017 
-  Tổng doanh thu: 4.386,6 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản 3.765 

tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 282 tỷ đồng, doanh thu khác 340 tỷ đồng. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển: 3.860 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển dự án 3.578,8 tỷ 
đồng, đầu tư tài chính 281 tỷ đồng. 

-  Tổng lợi nhuận trước thuế: 800 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế 640 tỷ đồng). 

-  Cổ tức và cổ phiếu thưởng: 90 %. 

-  Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng (tăng 1.070 tỷ đồng so với năm 2012). 
 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
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Giaù trò ñoùng goùp - UÛng hoä qua caùc naêm 

Ñôn vò tính: trieäu ñoàng 

Naêm 1996-2000 Naêm 2001-2005 Naêm 2006-2010 Naêm 2011 Naêm 2012 

                   1.430                    3.850                    37.500             6.150            1.247  

 
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng luôn xem hoạt động hỗ trợ cộng 

đồng là một phần trách nhiệm song hành cùng hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh. Mỗi 
năm, DIC Corp vận động CBCNV đóng góp mỗi người một ngày công lao động và trích quỹ 
phúc lợi của Doanh nghiệp để ủng hộ xây dựng quỹ từ thiện xã hội như: quỹ tình nghĩa, tình 
thương, quỹ vì người nghèo, ủng hộ hội tàn tật, quỹ khuyến học… và còn nhiều hoạt động 
khác.  

 

Doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội và được cộng đồng ghi nhận. 
Đây chính là niềm hạnh phúc và động lực để DIC Corp ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa vì 
một xã hội phồn thịnh hơn, cụ thể trong năm qua DIC Corp đã hỗ trợ một số kinh phí: 

- Tổ chức cuộc thi “tự hào sử xanh”    5 trđ 
- Tết cho người nghèo huyện Nhơn Trạch 30 trđ 
- Xây dựng nhà đại đoàn kết xã Quất Lưu 60 trđ 
- Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh BR-VT 100 trđ 

 

  
 

Quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc      Trao tặng 300 triệu đồng chương trình              
phục hậu quả sóng thần năm 2011                            Vòng tay nhân ái 2 năm 2011 
  

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng 
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     Thông tin chung  
  Các rủi ro 
 
Các yếu tố rủi ro Tác động đến hoạt động của DIC Corp Các biện pháp quản trị rủi ro 

Sự thay đổi của chính 

sách pháp luật, cụ thể 

như: 

Nghị định 

69/2009/NĐ-CP 

Nghị định 

71/2010/NĐ-CP 

Thông tư 

16/2010/TT-BXD 

Đã tác động đến hoạt động kinh doanh của 

Công ty 

 Làm cho giá đất đền bù tăng. 

 Gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc 

huy động vốn khi làm dự án. 

 Gây tâm lý cho khách hàng khi chuyển 

nhượng phần vốn góp khó.  

 Giao nhiệm vụ cho Phòng Kế hoạch – Phát triển dự 

án theo dõi các chính sách của pháp luật. 

 Xây dựng tiến độ thực hiện dự án nhanh hơn, giúp 

cho khách hàng có thể chuyển nhượng phần vốn 

góp khi có nhu cầu, theo đúng qui định của pháp 

luật. 

Khi các nguồn tài chính 

từ các đối tác giải ngân 

chậm 

Tác động đến tiến độ thực hiện dự án. Xây dựng phương án vốn và phương án dự phòng vốn 

cho dự án trước khi đầu tư. 

Sự trượt giá trên thị 

trường do lạm phát tăng  
Biến động giá nguyên vật liệu làm giá vốn 

hàng bán tăng, làm giảm lợi nhuận của Công 

ty. 

 Giá cả vật liệu tăng đẩy chi phí sử dụng 

vốn lên cao. 

 Khi tính suất đầu tư dự án, tính đến các yếu tố trượt 

giá trên thị trường. 

 Chọn lựa các đối tác cung cấp vật tư ổn định, có uy 

tín. 

Chính sách thắt chặt tín 

dụng, lãi suất ngân hàng 

tăng. 

Chi phí tài chính tăng ảnh hưởng đến lợi 

nhuận của Công ty. 

Tạo mối quan hệ tốt với nhiều Ngân hàng và các đối tác 

có nguồn tài chính mạnh.  

Khâu giải phóng mặt 

bằng chậm, do chính 

quyền địa phương chưa 

tích cực trong việc hỗ trợ 

doanh nghiệp giải phóng 

mặt bằng dự án. 

Làm chậm tiến độ thực hiện dự án, làm 

chậm thu hồi vốn đầu tư. 

 Tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ những dự án đang 

còn dở dang để hoàn thành sớm, thu hồi vốn nhanh. 

Đối với những dự án chuẩn bị đầu tư: Ưu tiên đầu tư 

trước những dự án mà khi phân tích, đánh giá hiệu quả 

đầu tư có mức sinh lời cao, dễ thu hồi vốn; dự án hiện đã 

có đất sạch thời gian đầu tư ngắn, thu hồi vốn nhanh; dự 

án được cơ quan chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ 

công tác đền bù giải phóng mặt bằng sớm. 

Khi thị trường bất động 

sản đóng băng thời gian 

quá dài. 

 

Khó chuyển nhượng sản phẩm, chậm tiến độ 

thu hồi vốn để tái đầu tư, chi phí lại vay 

tăng, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu, đánh giá thị trường thường xuyên để đưa ra 

các chiến lược kinh doanh và đầu tư linh hoạt, hợp lý, 

đúng thời điểm. 
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    Tình hình hoạt động trong năm  
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 
 

         Đơn vị tính: triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu Thực hiện 
2012

Kế hoạch 
2012 TH/KH Thực hiện 

2011
2012/
2011

1 Tổng giá trị đầu tư phát triển 402.500       761.000     53% 855.000    -53%

2 Doanh thu 808.938       698.000     116% 929.704    -13%

3 Lợi nhuận sau thuế 6.461           115.000     6% 116.013    -94%

4 Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng dự kiến 16% tối đa 22% 20%

 
Năm 2012, Tổng giá trị đầu tư phát triển đạt 402,5 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch đề 

ra và giảm 53% so với năm trước; tổng Doanh thu đạt 808,9 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế 
hoạch đề ra và giảm 13% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 6,4 tỷ đồng, hoàn thành 
6% kế hoạch đề ra và giảm 94% so với năm trước. Về chỉ tiêu cổ tức và cổ phiếu thưởng, DIC 
Corp dự kiến chia với tỷ lệ 16% và sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. 

 Nguyên nhân DIC Corp không hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 
2012 đề ra chủ yếu là do nền kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định và còn nhiều khó khăn, thị 
trường bất động sản trầm lắng và chưa có dấu hiệu phục hồi. 

 
     Tình hình hoạt động trong năm  

  Tổ chức và nhân sự 
 
 

Danh sách HĐQT và Ban điều hành DIC Corp 
 

Stt Họ tên 
Chức danh 

Tổng số  
Cổ phiếu 

Tỷ lệ sở hữu 
CP 

 tại ngày 
25/03/2013  HĐQT Ban điều hành 

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch   
  

991.617  
0,693%

2 Trần Minh Phú Thành viên Tổng Giám đốc 
  

103.573  
0,072%

3 Đỗ Doãn Chiến Thành viên Phó TGĐ 
  

10.750  
0,008%

4 Phạm Ngọc Ánh Thành viên Phó TGĐ              -  -
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5 Lê Minh Tuấn Thành viên Phó TGĐ                    -  -

6 
Don Di Lam (đại diện 
quỹ VOF) 

Thành viên 
độc lập  

8.638.988 6,041%

7 Nguyễn Hùng Cường   Phó TGĐ          62.457  0,044%

8 Lê Văn Tảng   Phó TGĐ          28.317  0,020%

9 Lê Đông Thành   Phó TGĐ                    -  -

10 Hoàng Thị Hà   Trưởng BKS                     -  -

11 Nguyễn Cao Cường   Thành viên BKS            4.188  0,003%

12 Nguyễn Trọng Nghĩa 
 

Thành viên BKS                    -  -

12 Nguyễn Quang Tín   Kế toán trưởng            1.430  0,001%

 
Ghi chú: Ngày 14/03/2013 HĐQT DIC Corp đã thống nhất thông qua việc Ông Don Di 

Lam từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. 

 
Thay đổi trong Ban điều hành  

HĐQT Ban điều hành HĐQT Ban điều hành

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Tổng Giám đốc Chủ tịch

2 Trần Minh Phú Thành viên Phó TGĐ Thành viên Tổng Giám đốc

3 Lê Minh Tuấn Thành viên
Kế toán trưởng kiêm 
GĐ Tài chính

Thành viên
Phó TGĐ kiêm GĐ 
Tài chính

4 Nguyễn Hùng Cường Phó TGĐ

5 Nguyễn Văn Hoành Trưởng BKS 
GĐ Đầu tư-Quản lý 
vốn

6 Hoàng Thị Hà Trưởng BKS 

7 Hồ Mạnh Hùng Thành viên BKS 

8 Nguyễn Quang Tín
GĐ Đầu tư-Quản lý 
vốn

Kế toán trưởng

Chức danh trước khi thay đổi
Stt Họ tên

Chức danh sau khi thay đổi
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Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động 

Cơ cấu lao động của DIC Corp: 

Trình độ Nam Nữ Tổng số Tỷ lệ %

Sau đại học 9 2 11 5.16%

Đại học 113 38 151 70.89%

Cao đẳng, Trung cấp 4 7 11 5.16%

Lao động khác 36 4 40 18.78%  

DIC Corp xác định con người là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, vì vậy 
ngay từ những ngày đầu thành lập, Lãnh đạo DIC Corp đã chú trọng tuyển dụng, bồi dưỡng 
các cán bộ trẻ, khỏe, có năng lực và tâm huyết xây dựng DN. Công tác quy hoạch cán bộ 
cũng luôn được quan tâm sâu sắc, gắn công tác đào tạo và đào tạo lại cùng công tác quy 
hoạch cán bộ với phương châm chất lượng, cơ bản, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu 
công tác. Chính vì vậy, hiện nay DIC Corp có đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, 
có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực thi công việc theo đặc thù 
sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển DN bền vững trong suốt quá trình hình 
thành và phát triển. 

Một số chính sách hiện nay 

  Đảm bảo chế độ cho người lao động 
-   Xây dựng và hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổ hợp DIC Group ban hành Quy chế trả 

lương, trả thưởng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, trên cơ sở căn cứ vào chức danh 
công việc và mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân; tuân thủ tuyệt đối những quy 
định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm đối với người lao động. 

-   Tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

  Công tác tổ chức nhân sự 
-  Rà soát, chỉnh sửa và trình Hội đồng quản trị ký quyết định thành lập lại các Hội 

đồng: Thi đua khen thưởng, Hội đồng lương, Hội đồng bảo hộ lao động và các Hội đồng khác 
hoạt động trong DIC Corp và tổ hợp DIC Group theo quy định của pháp luật nhà nước. 

-  Có chính sách thu hút nhân tài hợp lý phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân 
lực của DIC Group đủ khả năng tiếp nhận những thành tựu công nghệ. 

-  Xây dựng lực lượng lao động tại DIC Group có trình độ chuyên môn cao, có ý thức, 
tác phong và văn hóa khi tham gia quá trình sản xuất; tạo nên môi trường làm việc có văn 
hóa, có kỷ luật  nhằm đạt được các mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, giúp cho Tổ 
hợp DIC Group phát triển bền vững. 

-  Tham mưu, xây dựng phương án thay đổi nhân sự đối với người đại diện vốn của DIC 
Corp tham gia các chức danh quản lý, điều hành tại các công ty thành viên. 
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     Tình hình hoạt động trong năm  
  Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
 

   Đầu tư dự án: Năm 2012 tổng vốn đã giải ngân vào các dự án là 374,8 tỷ đồng, chủ 
yếu tập trung đầu tư các dự án trọng điểm có nguồn thu 2012 - 2013, số còn lại giãn tiến độ, 
hạn chế giải ngân theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

 

Một số giải pháp đã thực hiện trong năm: 
-  Chỉ thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn tái đầu tư là chính, hạn chế vay vốn 

tín dụng lãi suất cao. Tìm kiếm nhà tài trợ vốn uy tín, có lãi suất thấp để giải ngân theo kế 
hoạch tiến độ. Lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp, nhà đầu tư cấp II có năng lực để mời thầu, 
hoặc chuyển nhượng dự án. 

-  Trên cơ sở rà soát các dự án, Công ty mẹ đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề 
nghị dừng triển khai hai dự án: Khu du lịch sinh thái Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng 
Nai (diện tích 80 ha) và Trạm nghiền xi măng Bến Tre (công suất 1 triệu tấn/năm).  

-  Thay đổi mục tiêu đầu tư tại dự án khách sạn Phoenix 1 thành dự án chung cư 
Phoenix 1. Chủ trương đầu tư trụ sở DIC Corp tại Khu trung tâm Chí Linh và đầu tư khách 
sạn 4 sao tại 265 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu. 

-  Tạm giãn tiến độ đầu tư dự án Khu Dân cư và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thanh, Đồng 
Nai, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan dẫn đến các cấp thẩm quyền địa phương 
chưa xác định được mốc ranh ngoài thực địa để bàn giao mốc cho DIC Corp. Trong năm đơn 
vị đã có văn bản xin gia hạn thời gian hiệu lực thỏa thuận địa điểm để tiếp tục lập thủ tục đầu 
tư dự án và đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. 

-  Trong năm hưởng ứng chính sách nhà ở xã hội của Thủ Tướng Chính phủ, Tổng Công 
ty đã đăng ký Bộ Xây dựng kế hoạch xây dựng tại 03 Dự án (Khu Dân cư Hiệp Phước - Đồng 
Nai, Khu Dân cư Đô thị mới Phú Mỹ - Tân Thành, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Vĩnh 
Phúc), với tổng diện tích đất 150.718 m2 để xây dựng các cụm chung cư dành cho người có thu 
nhập thấp, theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 20/04/2009 của Chính phủ. 
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Chi tiết vốn giải ngân và tiến độ thực hiện từng dự án 
      Đơn vị tính: triệu đồng 
 

Stt Dự án 
Vốn đã 

 giải 
ngân 

Tiến độ thực hiện dự án 

1 

Khu đô thị Trung tâm 
Chí Linh, Tp.Vũng 
tàu 

     
57.342  

- Đã thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và 
đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và 
hạ tầng xã hội trên diện tích 70,75ha. 
- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Cụm chung cư 
Vungtau Seaview 1, 2, 4, và cụm chung cư 
Lakeside với tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, tổng 
diện tích sàn xây dựng là 289.513m2, (không kể 
tầng hầm) cung cấp 1.838 căn hộ cho thị trường 
nhà ở Tp. Vũng Tàu. 
- Đã xây dựng khu tái định cư tại chỗ cho các hộ 
thuộc diện phải giải tỏa của Dự án Khu Trung 
tâm Chí Linh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn 
chỉnh và đồng bộ (264 lô đất, trong đó có 137 lô 
bàn giao cho Tỉnh để bố trí tái định cư cho các 
hộ thuộc diện giải tỏa của dự án đường Quốc lộ 
51B). 
- Đang triển khai đầu tư xây dựng Dự án DIC 
Phoenix (thi công kết cấu phần thân tầng 5). Dự 
án Vungtau Gateway đang triển khai thiết kế kỹ 
thuật. 
 

- CC Lakeside      
30.521  

- DIC Phoenix      
14.836  

- Hạ tầng kỹ thuật      
11.985  

2 
Khu du lịch sinh thái 
Đại Phước, Nhơn 
Trạch, Đồng Nai 

   
150.218 

- Đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. 
- Đã thu hút được 5 nhà đầu tư cấp 2 thực hiện 
các dự án cấp 2 với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ 
USD, trong đó 1 dự án đã đầu tư xây dựng hoàn 
thành và đưa vào khai thác là dự án Sân golf Đại 
Phước. 
- Đã xây dựng hoàn chỉnh Cầu Đại Phước nối 
dự án với huyện Nhơn Trạch với giá trị 220,64 
tỷ đồng. 
- Đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật chính của dự án. 
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3 
Khu Biệt thự An Sơn, 
Đà Lạt 

     
27.252  

- Đã hoàn thành 95% các hạng mục hạ tầng kỹ 
thuật của dự án (5% còn lại là phần trải thảm 
nhựa mặt đường, sau khi thi công xong phần 
móng các căn biệt thự sẽ thi công hoàn thành), 
đã thi công xong móng của 38 căn biệt thự 

4 
Khu đô thị mới Nam 
Vĩnh Yên 

   
109.460 

- Tổng diện tích đã đền bù, GPMB: 116,84 ha. 
- Đã được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc xác 
nhận: Cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật chính 
trên diện tích khoảng 13,6ha và san nền hoàn 
chỉnh giai đoạn 1. 

5 Cao ốc Thủy Tiên 
     

34.146  

- Đã được phép điều chỉnh thời hạn hoạt động 
của dự án là 50 năm kể từ tháng 10/2012. 
- Hiện đang thi công đến tầng phần kết cấu đến 
tầng 15. 
- Hoàn thiện phòng mẫu chuẩn bị chào bán sản 
phẩm vào đầu Quý II năm 2013.  
 

6 
Khu dân cư Hiệp 
Phước, Đồng Nai 

        
3.153  

- Đã thực hiện công tác đền bù,GPMB được 
khoảng 97%/tổng diện tích. 
- Đã được phê duyệt Quy hoạch 1/500, thiết kế 
cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công trình. 
- Đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật của dự án. 
 

7 
Dự án Phương Nam, 
Long Điền 

         
51  

- Tiếp tục thi công xây dựng HTKT.   

8 
Khu Đô thị mới Bắc 
Vũng Tàu 

         
600  

- Đã được UBND Tp. Vũng Tàu phê duyệt Đồ 
án Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 theo 
Quyết định số: 3345/QĐ-UBND ngày 
31/10/2012. 

9 
Khu Dân cư thương 
mại phường 4 Hậu 
Giang 

        
1.097  

- Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đã cấp sổ đỏ trên 
phần diện tích 20,17ha DIC Corp đã thực hiện 
xong công tác bồi thường GPMB và thu hồi đất, 
tổ chức trồng trụ ranh giữ đất. 

10 
Khu đô thị du lịch 
Long Tân 

         
405  

- Thực hiện các thủ tục pháp lý xin chuyển đổi 
mục tiêu đầu tư của dự án, điều chỉnh quy hoạch 
xây dựng chi tiết 1/500 dự án.  
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11 
Khu chung cư kết hợp 
Dịch vụ Thăng Long, 
Vũng Tàu 

         
431  

- Cùng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh 
quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án cho 
phù hợp với quy mô và giá trị của khu đất. 

12 
Khu Đô thị mới An 
Thới, Phú Quốc 

         
191  

- Lập quy hoạch chung phân khu tỷ lệ 1/2000. 

13 
Mỏ đá xây dựng 
Soklu, huyện Thống 
Nhất, Đồng Nai 

         
14  

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp Giấp 
phép khai thác, Giấy chứng nhận đầu tư dự án. 

Cộng 384.360  



Báo cáo thường niên 2012 

Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng                           26 
 

    Đầu tư tài chính 
Trong năm qua, Tổng Công ty tiếp tục đầu tư vốn vào các doanh nghiệp SXKD hiệu quả, lợi nhuận cao, lĩnh vực chính, 

khả năng phát triển lâu dài. Đồng thời kiên quyết thoái vốn ra khỏi các doanh nghiệp SXKD kém hiệu quả, trái ngành nghề. 
Mục tiêu là sử dụng đồng vốn của cổ đông hiệu quả, có lợi tức cao nhất. Cụ thể, tổng số vốn đầu tư tài chính trong năm 2012 
đạt 27,7 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2012, DIC Corp đã góp vốn vào 09 công ty con (tỷ lệ sở hữu trên 50%), 13 công ty 
liên kết (tỷ lệ sở hữu từ 20% đến 50%), 11 DN góp vốn khác (tỷ lệ sở hữu đến 20%) và góp vốn liên doanh thực hiện 03 dự án 
(Khu dân cư Phú Mỹ, Khu dân cư Hiệp Phước và Khu công nghiệp xen kẽ dân cư Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM) với 
tổng số vốn như sau:  

 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 

 

   

Loại hình Vốn DIC đăng ký 
góp  

Tỷ 
trọng/Tổn

g vốn 
ĐTTC 

(%) 

Vốn DIC đã góp  

Số còn phải góp 
Lũy kế đến 31/12/2012 

T.lệ 
hoàn 
thành  
(%) 

Phát sinh 
năm 2012

  Theo 
 thực tế 

Theo  
mệnh giá 

Theo  
mệnh giá 

Theo 
 thực tế 

Theo  
mệnh giá 

Theo 
mệnh giá   Theo 

thực tế 
Theo 

mệnh giá 

Công ty con 
 

423.554 
 

452.414 21%
 

352.504 
 

381.364 84%
 

4.523 
 

71.050     71.050  

Công ty liên kết 
 

1.250.260 
 

1.238.434 57%
 

835.532 
 

823.684 67%
 

5.630 
 

414.728   414.750  

Đầu tư dài hạn khác 
 

218.311 
 

210.083 10%
 

194.311 
 

186.083 89%
 

-  
 

24.000     24.000  

Góp vốn liên doanh 
 

250.739 
 

250.739 12%
 

79.511 
 

79.511 32%
 

21.522 
 

171.228   171.228  

Trái phiếu, ủy thác ĐT 
 

13.757 
 

11.118 1%
 

13.757 
 

11.118 100%
 

-               -              -  

Tổng cộng 
 

2.156.621 
 

2.162.788 100%
 

1.475.616 
 

1.481.761 69%
 

31.676 
 

681.006   681.028  
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Tình hình góp vốn vào các công ty năm 2012 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Loại hình VĐL 
đăng ký

VĐL thực 
góp

Vốn DIC 
đã góp Hoạt động trong năm

Cộng  8,582,988   5,367,605   1,470,642 

- Góp 4,52 tỷ đồng vào Cty DIC Hà Nam theo tiến độ đăng ký ban đầu.

- Sáp nhập 02 Cty con cùng ngành nghề SXKD hoạt động trên cùng địa bàn là DIC Long 
Hương và DIC Minh Hưng thành Cty DIC Vật liệu. Chuyển 32,87 tỷ đồng khoản nợ và tín 
dụng nội bộ của 02 Cty thành vốn góp vào Cty DIC Vật liệu.

- Đang làm thủ tục giải thể Cty Sông đà DIC do thay đổi mục tiêu đầu tư kinh doanh, giảm 

số vốn còn phải góp 44 tỷ đồng so với đăng ký. Số còn phải góp vaøo caùc Coâng ty con sau 
khi giải thể Cty Sông đà DIC dự kiến là 27,05 tỷ đồng.

- Hoàn thành góp vốn theo đăng ký đối với 7/9 công ty con.

- Góp 1,33 tỷ đồng vào Cty DIC Tín Nghĩa, tăng tỷ lệ sở hữu từ 25% lên 37,4% VĐL.

- Góp 4,3 tỷ đồng vào Cty DIC Du lịch thể thao theo tiến độ đăng ký ban đầu.

- Hoàn thành góp vốn theo đăng ký đối với 12/13 công ty liên kết, phần còn phải góp 
414,73 tỷ đồng là khoản góp vào Công ty Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Đầu tư dài hạn khác    2,865,548     2,315,516        186,083 
- Hoàn thành góp vốn theo đăng ký đối với 10/11 công ty, phần còn phải góp 24 tỷ đồng là 
khoản góp theo đăng ký vào Công ty CP Sông đà - Hà Nội.

- Đến thời điểm 31/12/2012, DIC Corp tham gia góp vốn liên doanh và số vốn còn phải góp 
171,23 tỷ đồng vào 03 dự án là: Khu dân cư xây dựng đợt đầu 35 ha đô thị mới Phú Mỹ 
(còn phải góp 19,07 tỷ đồng), Khu dân cư Hiệp Phước (còn phải góp 19,16 tỷ đồng) và 
KCN xen dân cư Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM (còn phải góp 133 tỷ đồng), tuy 
nhiên dự án này đang tạm dừng góp vốn.

- Trong năm góp 21,52 tỷ đồng cho Liên danh A.T.A triển khai thực hiện dự án Phú Mỹ.

   4,469,771     2,412,056        823,684 

Góp vốn liên 
doanh

    597,000      113,636        79,511 

Công ty con       650,669        526,397        381,364 

Công ty liên kết

 



Báo cáo thường niên 2012 

Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng                           28 
 

Thu nhập từ hoạt động ĐTTC của DIC Corp 

Năm 2012, một số ñôn vò trong toå hôïp DIC Group đã có dự kiến mức chi trả cổ tức, tuy 

nhiên chưa chính thức thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2013. Nhìn chung, thu nhaäp töø hoaït 
ñoäng ñaàu tö taøi chính cuûa DIC Corp giảm mạnh so vôùi naêm tröôùc, do tình hình kinh tế trong 
và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2012 tổng mức cổ tức nhận được bằng tiền là 
4.689,4 triệu đồng, bằng cổ phiếu là 2.130,4 triệu đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

 

Tỷ lệ 
(%)

Thành tiền 
(tr.đ)

Tỷ lệ 
(%)

Thành tiền 
(tr.đ)

Công ty con 1.161,8    

1 DIC Du lịch 7.745.373 77.453,7   68,58% 1,5% 1.161,8    

Công ty liên kết 2.520,0    1.050,0    

2 DIC Bê tông 1.259.994 12.599,9   36,00% 20% 2.520,0    

3 DIC Số 2 1.050.000 10.500,0   41,67% 10% 1.050,0    

Đầu tư dài hạn khác 727,6       582,4       

4 DIC Số 4 727.600    7.276,0     14,55% 10% 727,6       

5 Đầu tư thương mại DIC 1.456.000 14.560,0   8,8% 4% 582,4       4% 582,4       

Vốn ủy thác đầu tư 280,0       498,0       

6 DIC Số 2 218.000    2.180        10% 218,0       

7 Đầu tư thương mại DIC 700.000    7.000        4% 280,0       4% 280,0       

4.689,4    2.130,4    

Bằng CP

Vốn góp của DIC (tại thời điểm 
chốt chia cổ tức) Cổ tức & thưởng CP 2012

Stt Tên đơn vị

Tổng cộng

SLCP
Gíá trị 
(tr.đ)

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL

(%)

Bằng tiền

 

 
 
 



Báo cáo thường niên 2012 

Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng                           29 
 

Tóm tắt hoạt động và tình hình tài chính các Công ty con, Công ty liên kết 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Stt Đơn vị VCSH VĐL 

2012 Tăng (giảm) so với 2011  Hoàn thành KH Hệ số sinh lời 

Doanh 
thu 

LN sau 
thuế 

Doanh thu LN sau thuế Doanh 
thu 

LN 
sau 
thuế 

LNST/
DTT 

(ROS) 

LNST/
TTS 

(ROA) 

LNST/
VCSH 
(ROE) 

LNST/ 
VĐL 

Số tiền % Số tiền % 

CÔNG TY CON 289.159  526.401,2 752.621,8 (45.220,6) 113.290,8 
  

(22.690,7) 
              

1 Cty CP ĐTPTXD Số 1 
   

120  
  

15.000 
  

118.868 
  

8.456 
  

43.210 
57,0% 

   
6.802 

411,0% 132,0% 282,0% 7,2% 9,5% 7072,6% 56,4% 

2 Cty CP DIC Xây dựng 
Cửu Long 

   
13.113  

  
13.536 

  
59.210 

  
811 

  
43.608 

280,0% 
   

5.053 
119,0% 98,0% 45,0% 1,4% 1,1% 6,2% 6,0% 

3 Cty CP DIC Du lịch 
và Thương mại 

   
113  

  
112.943 

  
270.886 

  
2.406 

  
6.623 

2,5% 
   

(1.285) 
-34,8% 100,3% 25,9% 0,9% 1,5% 2,1% 2,1% 

4 Cty TNHH Thương 
mại dịch vụ DIC 

   
1.524  

  
10.000 

  
14.407 

  
550 

  
463 

3,3% 
   

1.066 
206,6% 120,1% 275,0% 3,8% 4,1% 36,0% 5,5% 

5 
Cty CP Vật liệu xây 
dựng DIC 

   
70.489  

  
88.000 

  
78.005 

  
(13.396) 

  
3.891 

5,3% 
   

(15.270) 
-

814,8% 
89,1% ko HT -17,2% -9,8% -19,0% 

-
15,2% 

6 
Cty CP ĐTPTXD 
Khoáng sản Miền 
trung 

   
11.771  

  
29.730 

  
5.097 

  
(6.664) 

  
(2.825) 

-35,7% 
   

10.149 
60,4% 25,5% ko HT 

-
123,1% 

-13,1% 53,3% 
-

22,4% 

7 
Cty CP Gạch men Anh 
em DIC 

   
121.484  

  
180.000 

  
206.149 

  
(37.383) 

  
18.321 

9,8% 
   

(29.206) 
-

357,2% 
98,1% ko HT -18,1% -9,3% -30,8% 

-
20,8% 

8 
Cty CP DIC Hà Nam 

       
64.004  

       
66.192   chưa có nguồn thu do đang trong giai đoạn đầu tư Khu du lịch sinh thái Hồ Ba Hang và Dự án Cảng thông quan nội địa Thanh Liêm  

9 Cty CP Sông đà DIC          
6.541  

       
11.000   đang làm thủ tục giải thể  

CÔNG TY LIÊN KẾT      
929.553  

     
864.792  

      
871.171  

      
18.196  

    
(181.340)                   

1 
Cty CP Bất động sản 
DIC 

       
14.680  

       
11.284  

          
3.196  

           
217  

        
(6.514) 

-67,1% 
      
(1.096) 

-83,4% 53,3% 17,0% 6,8% 1,1% 1,4% 1,9% 

2 
Cty CP ĐTPTXD 
Phương Nam 

     
340.000  

     
340.000  

 chưa có nguồn thu do đang trong giai đoạn đầu tư Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế-Khách sạn Pullman  



Báo cáo thường niên 2012 

Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng                           30 
 

Stt Đơn vị VCSH VĐL 

2012 Tăng (giảm) so với 2011  Hoàn thành KH Hệ số sinh lời 

Doanh 
thu 

LN sau 
thuế 

Doanh thu LN sau thuế Doanh 
thu 

LN 
sau 
thuế 

LNST/
DTT 

(ROS) 

LNST/
TTS 

(ROA) 

LNST/
VCSH 
(ROE) 

LNST/ 
VĐL 

Số tiền % Số tiền % 

3 Cty CP DIC Bê Tông 
       
77.881  

       
35.000  

      
371.352  

        
9.517  

    
(153.104) 

-29,2% 
  
(171.541) 

-
930,4% 

101,7% 88,9% 2,6% 6,2% 12,2% 27,2% 

4 Cty CP DIC Số 2 
       
36.905  

       
25.200  

        
60.559  

           
674  

      
(77.224) 

-56,0% 
      
(3.216) 

-83,0% 55,0% 18,0% 1,2% 0,6% 1,8% 2,7% 

5 
Cty Xi Măng FICO 
Bình Dương 

       
19.984  

       
17.988  

        
86.678  

        
2.135  

      
(31.982) 

-27% 
           
939  

79% 60,0% 53,4% 2,5% 2,7% 10,7% 11,9% 

6 Cty CP DIC Phước An 
       
15.231  

       
15.000  

        
22.085  

           
368  

       
15.652  

243,0% 
           
453  

532,9% 20,0% 8,0% 1,7% 1,0% 2,4% 2,5% 

7 Cty CP DIC Hội An 
       
58.984  

       
29.999  

      
320.815  

      
12.869  

       
68.559  

27,0% 
             
23  

0,2% 115,0% 107,0% 4,0% 5,7% 21,8% 42,9% 

8 
Cty CP Vina Đại 
Phước 

     chưa đủ điều kiện hạch toán doanh thu  

9 
Cty CP ĐTPTXD Du 
lịch Thể thao Vũng 
Tàu 

       
56.172  

       
63.435  

          
4.217  

      
(1.140) 

            
336  

8,7% 
        
4.990  

81,4% 131,8% ko HT         

10 Công ty J&D Đại An 
       
76.245  

       
76.535  

             
314  

           
191  

            
270  

613,6%  Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, nên doanh thu từ thu nhập tài chính.   

11 
Cty CP DIC - Tín 
Nghĩa 

       
20.729  

       
30.000  

          
1.955  

      
(6.636) 

         
2.667  

73,3% 
      
(2.876) 

  2,41%   
-

339,4% 
-14,3% -32,0% 

-
22,1% 

12 
Cty Đầu tư Việt Thiên 
Lâm 

     
212.742  

     
220.351  

 chưa có nguồn thu do đang trong giai đoạn đầu tư   

13 
Cty CP Phát triển 
Đường cao tốc Biên 
Hòa - VT 

74.172 

73.050 
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      Tình hình hoạt động trong năm  
   Tình hình tài chính 
            Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Biến động

Tổng giá trị tài sản 4.815.765.058.359 5.090.921.794.472 5,71%

Doanh thu thuần 770.096.149.047    768.855.924.785    -0,16%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 129.433.949.297    7.850.023.874        -93,94%

Lợi nhuận khác 24.462.529.859      150.065.655           -99,39%

Lợi nhuận trước thuế 148.456.357.960    7.661.739.483        -94,84%

Lợi nhuận sau thuế 116.013.452.437    6.461.637.586        -94,43%

Trả cổ tức (13%) 168.988.138.000    

- Cổ tức bằng tiền (10%) 129.997.818.000      

- Cổ tức bằng cổ phiếu (3%) 38.990.320.000        

Cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn(7%) 90.987.370.000      

 Dự kiến chia cổ tức 
và cổ phiếu thưởng 
tỷ lệ 16%.  

 
 

 

Năm 2011

Hợp nhất Hợp nhất Công ty mẹ

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)

 + Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,50 2,69 3,82

 + Hệ số thanh toán nhanh 0,30 0,21 0,32

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)

 + Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn 47,77% 49,81% 41,13%

 + Hệ số Nợ/VCSH 95,94% 103,21% 69,88%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

 + Vòng quay hàng tồn kho (lần) 0,44 0,35            0,05            

 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản (%) 0,16 0,15            0,03            

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)
 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 15,06% 0,84% 10,79%

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH 4,84% 0,26% 0,51%

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2,41% 0,13% 0,30%

 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT 16,81% 1,02% 7,70%

Năm 2012Chỉ tiêu
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      Tình hình hoạt động trong năm  
   Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
 

Tổng số cổ phần đang lưu hành tính đến cuối năm 2012 là 129.997.818 cổ phần và đến 
tháng 02/2013 là 142.995.587 cổ phần, được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, 
toàn bộ là cổ phần phổ thông và đều được chuyển nhượng tự do. 

 

 Cơ cấu cổ đông chốt tại ngày 25/03/2013 
 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị (đồng) 
Tỷ 

lệ(%) 

Tổng vốn đầu tư 
CSH 

990.795.360.000 69,29 439.160.510.000 30,71 1.429.955.870.000 100,00

Cổ đông Nhà 
nước 

811.112.910.000 56,72   811.112.910.000 56,72

Cổ đông sáng lập 811.112.910.000 56,72   811.112.910.000 56,72

Cổ đông sở hữu 
trên 5% cổ phiếu 
có quyền biểu 
quyết 

811.112.910.000 56,72 161.465.790.000 11,29 972.578.700.000 68,01

Cổ đông nắm giữ 
từ 1% đến 5% cổ 
phiếu có quyền 
biểu quyết 

44.629.000.000 3,12 167.421.790.000 11,71 212.050.790.000 14,83

Cổ đông nắm giữ 
dưới 1% cổ phiếu 
có quyền biểu 
quyết 

135.053.450.000 9,44 110.272.930.000 7,71 245.326.380.000 17,16
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STT Danh mục SL Cổ phiếu Tỷ lệ 
% 

Số lượng 
cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 
(người) 

Tổ chức Cá nhân 

Tổng số lượng cổ phiếu 142.995.587 100,00 3.623 120 3.503

1 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% 
cp trở lên) 

97.257.870 68,01 3 3  

-  Trong nước 81.111.291 56,72 1 1  

-  Nước ngoài 16.146.579 11,29 2 2  

2 

Cổ đông  là nhà đầu tư 
chứng khoán chuyên nghiệp 
(sở hữu < 5%) 

32.624.813 22,82 51 50 1 

-  Trong nước 5.356.586 3,75 13 12 1 

-  Nước ngoài 27.268.227 19,07 38 38  

3 

Cổ đông khác 13.112.904 9,17 3.569 67 3.502

-  Trong nước 12.611.659 8,82 3.489 62 3.427

-  Nước ngoài 501.245 0,35 80 5 75

 
   Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Ngày 12/12/2012 Hội đồng quản trị DIC Corp ra Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT DIC 

Corp về việc trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành thưởng cổ phiếu, theo đó Vốn 
đầu tư của chủ sở hữu thay đổi như sau: 

                                                                                                       Đơn vị tính: đồng 

Trả cổ tức bằng cổ 
phiếu (tỷ lệ 3%)

Chia cổ phiếu 
thưởng (tỷ lệ 7%)

Cộng

1.299.978.180.000   38.990.320.000     90.987.370.000   129.977.690.000 1.429.955.870.000   

Vốn đầu tư CSH 
trước khi tăng vốn

Tăng Vốn đầu tư CSH Vốn đầu tư CSH sau 
khi tăng vốn
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  Giao dịch cổ phiếu quỹ 
 

Số lượng CPQ 
ban đầu

Số lượng CPQ 
đăng ký bán

Số lượng CPQ
 đã bán

Số lượng CPQ 
hiện tại

Thời điểm giao dịch

3.624.550              3.624.550             3.624.550             0 20/11/2012-10/12/2012
 

 Chứng khoán khác: Trong năm 2012 DIC Corp không thực hiện phát hành chứng 
khoán nào khác. 

 
 

       Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 
 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

   

Năm 2012, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các nền kinh tế lớn trên thế 
giới vẫn trong tình trạng khủng hoảng nợ công và suy thoái. Nguồn vốn FDI, ODA hạn chế, 
xuất nhập khẩu bất lợi. Các nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính khi tham gia liên doanh, góp 
vốn, tăng vốn cho các dự án mới và các dự án đã đầu tư tại Việt Nam. 

Trong nước, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn 
do kinh tế vĩ mô còn bất ổn trước mắt và tăng trưởng thấp trong vài năm đầu tái cơ cấu nền 
kinh tế. Chính sách thắt chặt tiền tệ, tài khóa, chống lạm phát tiếp tục được thực hiện cũng 
gây bất lợi cho Doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay, huy động khó khăn với lãi suất cao. 
Thị trường chứng khoán thanh khoản thấp, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, 
nguồn tiền mặt khan hiếm, giao dịch rất ảm đạm. Thị trường liên tục hình thành nhiều đáy 
mới, giá chuyển nhượng BĐS sụt giảm ở tất cả các phân khúc. Nhà đầu tư chưa có niềm tin, 
tâm lý vẫn còn e ngại, chủ yếu là chờ đợi những đợt hạ giá.  

Dự báo năm 2012 còn nhiều diễn biến phức tạp hơn năm 2011, Doanh nghiệp tiếp tục 
phải đối mặt với nhiều áp lực rất gay gắt, phải tái cấu trúc để tồn tại. Trước thực tế trên, HĐQT 
và Ban Lãnh đạo DIC Corp đã họp thống nhất không đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số và tăng 
trưởng đầu tư, mục đích là: Bảo toàn vốn, hạn chế rủi ro, chỉ sử dụng vốn tự có là chính, kết hợp 
nguồn vốn tín dụng có thể giải ngân và lãi suất hợp lý, phấn đấu có lợi nhuận để chia cổ tức, đảm 
bảo đời sống CBCNV và quyền lợi của nhà đầu tư. Mục tiêu là giữ vững và ổn định SXKD, 
không để đình trệ và ngừng hoạt động. Trong năm, khi xuất hiện thời cơ tốt sẽ tăng tiến độ 
sản xuất và tốc độ giải ngân, để đạt mức tăng trưởng cao hơn. 

Vì vậy, hệ thống chỉ tiêu Kế hoạch SXKD các cổ đông đã giao cho Hội đồng quản trị tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Ban điều hành tổ chức thực hiện là tương đối nặng 
nề. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước thì với kết quả hoạt động SXKD 
đạt được trong năm qua, có thể đánh giá là Doanh nghiệp đã duy trì được mục tiêu phát triển 
ổn định, bền vững, công tác triển khai thực hiện có thể xem là hiệu quả, phù hợp với SXKD 
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của Tổng Công ty, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội chung của cả nước, mặc dù chưa hoàn 
thành mức kế hoạch đề ra. Cụ thể một số chỉ tiêu đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội tổ 
chức ngày 19/04/2012 như sau: 

               Đơn vị tính: triệu đồng 
 

Stt Nội dung Chỉ tiêu Thực hiện  
2012 

Kế hoạch 
2012 

Tỷ lệ 
hoàn 
thành 

KH(%) 

Tăng 
(giảm) 
so với 
2011 

1 
Kế hoạch 

kinh doanh 
năm 2012 

Tổng giá trị đầu tư phát triển          402.500     761.000  53% -53%

  - Đầu tư dự án        374.800     690.000  56%  

  - Đầu tư tài chính        27.700       71.000  91%  

Doanh thu          808.938     698.000  116% -13%

Lợi nhuận sau thuế             6.462     115.000  6% -94%

Cổ tức và cổ phiếu thưởng Dự kiến 16% tối đa 22%  -4%

2 VĐL Tăng vốn điều lệ             1.430        1.430  100%  
 

    Công tác đầu tư phát triển năm 2012 
  

Tính đến 31/12/2012, tổng vốn DIC Corp đã đầu tư vào các doanh nghiệp khác là 1.475 tỷ 
đồng và đầu tư vào các dự án là 3.482 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị vốn giải ngân đầu tư các dự 
án và đầu tư tài chính của Doanh nghiệp trong năm 2012 đạt 402,5 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế 
hoạch và giảm 53% so với năm 2011 do một số nguyên nhân khách quan: 

-  Trong năm qua, toàn Tổng Công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại 
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế 
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, DIC Corp đã rà soát, 
phân loại các nhóm dự án ưu tiên đầu tư, giãn tiến độ các dự án theo chỉ đạo của Bộ Xây 
dựng (Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/3/2011); Văn bản số 260/TĐ-ĐT ngày 04/3/2011 của 
Tập đoàn CNXDVN.  

-  Công ty mẹ, chỉ đầu tư các dự án trọng điểm có nguồn thu 2012 - 2013 bằng nguồn vốn tự 
có, vốn tái đầu tư, các nguồn vốn hợp pháp khác là chính. Không đầu tư bằng vốn tín dụng lãi suất 
cao. Giãn tiến độ các dự án chưa có doanh thu trong ngắn hạn.  

-  Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015, HĐQT DIC 
Corp đã xây dựng kế hoạch tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác. 
Trong năm 2012, DIC Corp thực hiện tái cấu trúc giai đoạn 1 và tiến hành thực hiện tái cấu trúc 
giai đoạn 2 theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo động lực mới phát triển doanh nghiệp. Sau tái cấu 
trúc, dự kiến số DN thuộc Tổ hợp DIC đến năm 2015 sẽ giảm xuống còn 26 thành viên, trong đó 
bao gồm 08 DN hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; 07 DN xây lắp; 06 DN sản xuất kinh doanh 
VLXD và 05 DN thương mại – dịch vụ . 
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 Đến thời điểm này, DIC Corp đã thoái vốn thành công tại CTCP Đầu tư XD Đô thị Việt 
Nam, DIC Deco thu hồi về 3,36 tỷ đồng; sáp nhập thành công công ty DIC Minh Hưng và 
DIC Long Hương thành DIC Vật liệu. Trong quí 3/2012, DIC Corp đã tiến hành tạm dừng 
góp vốn đối với dự án Khu công nghiệp xen kẽ dân cư Xuân Thới Thượng và đang thực hiện 
thủ tục giải thế đối với Công ty CP Sông Đà DIC, công ty TNHH Đại Phước K&D. Đồng 
thời triển khai kế hoạch thoái vốn tại 06 doanh nghiệp có chủ trương là: Công ty CP xi măng 
FICO Tây Ninh, Công ty CP tài chính Sông Đà, Công ty CP Sông Đà - Hà Nội, Công ty CP 
cao su Phú Riềng - Kratie, Công ty CP Sông Đà 25, Công ty CP Đầu tư và xây lắp khí 
(PVID). 

Dự kiến nguồn vốn ĐTTC thu hồi về trong năm nếu thực hiện thoái vốn thành công 
khoảng trên 134 tỷ đồng. Với kế hoạch thoái vốn/sắp xếp lại các doanh nghiệp/dự án nêu trên, 
đến thời điểm cuối năm 2012, số lượng đầu mối quản lý theo cơ cấu vốn đầu tư tài chính sẽ 
giảm từ 39 (bao gồm cả 03 liên doanh thực hiện dự án) xuống còn 36 đầu mối đến cuối năm 
2013. Vốn ĐTTC theo danh mục đầu tư sẽ còn khoảng 1.342,12  tỷ đồng (giảm 9,95% vốn 
ĐTTC so với thời điểm hiện tại).  

Bên cạnh đó, vốn đầu tư vào các DN hiện nay phần lớn đang trong giai đoạn đầu tư dự 
án kinh doanh phát triển bất động sản, chưa có khả năng mang lại thu nhập cho DIC Corp 
trong 1, 2 năm tới khoảng ≈ 972,22 tỷ đồng – chiếm ≈ 65,89% tổng vốn ĐTTC. 

-  Các đơn vị thành viên: Tạm dừng đầu tư phát triển dự án mới, trường hợp đơn vị có 
kế hoạch đưa công trình vào khai thác năm 2012 cũng phải tính toán: Vốn giải ngân, lãi suất, 
doanh thu, chi phí, hiệu quả, để quyết định giá trị giải ngân và tập trung nguồn vốn hoàn 
thành. Không để sử dụng đồng vốn hiệu quả thấp, phát sinh lãi vay, tăng chi phí, gia tăng 
tổng mức đầu tư. Khuyến khích sử dụng các nguồn nguyên vật liệu, sản phẩm, dịch vụ nội bộ 
để hạn chế khó khăn về vốn lưu động.  

-  Như vậy, vốn đầu tư phát triển giảm là phù hợp với điều kiện thực tế, bảo toàn vốn 
của DIC Corp và phòng tránh được các rủi ro tiềm ẩn khi mà lãi suất cho vay không ổn định.  

    Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2012 
Tổng doanh thu đạt 808,9 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 

6,4 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch.  

Từ năm 2011, do kinh tế trong nước trì trệ và suy thoái, lạm phát cao trên 18%, lãi suất 
vay thương mại trên 18% năm, GDP cả nước chỉ tăng 5,9%. Các thị trường chứng khoán sụt 
giảm, bất động sản suy thoái, tổng cầu giảm mạnh, sức mua suy yếu, hàng chục nghìn doanh 
nghiệp bị phá sản, ngừng hoạt động. Vì vậy, các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty cũng 
bị ảnh hưởng nặng nề, các chỉ tiêu kinh tế giảm sút, trong đó Tổng doanh thu và Lợi nhuận 
sau thuế đều giảm so với kế hoạch đề ra do: 

-  Thị trường bất động sản đóng băng bởi ảnh hưởng chính sách thắt chặt tiền tệ của 
Chính phủ. Thực tế cho thấy, thị trường bất động sản là thị trường có sức lan tỏa mạnh, ảnh 
hưởng đến các ngành khác như xây dựng, sản xuất VLXD, tư vấn… Trong khi đó, DIC Corp 
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là đơn vị hoạt động đa ngành nghề; lĩnh vực chủ yếu là đầu tư kinh doanh bất động sản, xây 
dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch và thương mại… nên khi thị trường bất 
động sản trầm lắng, dẫn đến hoạt động xây lắp, vật liệu xây dựng cũng giảm theo. Sản phẩm 
được kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao của DIC Corp là kinh doanh nhà và đô thị thì thị trường 
lại ảm đạm kéo dài.  

-  Lãi suất vay vốn của các tổ chức tín dụng quá cao kéo theo chi phí tài chính hầu hết 
các doanh nghiệp tăng lên,  mặc dù Chính phủ đã kịp thời có giải pháp nới lỏng chính sách 
tiền tệ vào cuối năm tuy nhiên nguồn vay vốn lãi suất thấp chưa đến được với doanh nghiệp;  

-  Bên cạnh đó, trước thực trạng nền kinh tế toàn cầu hết sức khó khăn như hiện nay, tất 
cả mọi lĩnh vực như dịch vụ du lịch, xây lắp, tiêu thụ VLXD ... toàn xã hội giảm mạnh, ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tổ hợp DIC.  

 

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 
Tình hình tài chính 

 
Tình hình tài chính của Tổng Công ty luôn lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán 

nhanh và khả năng thanh toán ngắn hạn; luôn được công khai minh bạch trên các phương tiện 
thông tin đại chúng theo quy định của Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.  

Kết quả sản xuất kinh doanh, nguồn vốn, công nợ, lợi nhuận, chỉ tiêu về khả năng sinh 
lợi như tỷ suất lợi nhận trên doanh thu, trên vốn chủ sở hữu, trên tổng tài sản thể hiện trên các 
báo cáo tài chính Quý, Năm đã được kiểm toán là căn cứ pháp lý để các nhà đầu tư tìm hiểu, 
so sánh, kỳ vọng và tin tưởng đầu tư vào Tổng Công ty.  
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Đơn vị tính: đồng 
 

2012 2011 Biến động 2012 2011 Biến động

I. Tình hình tài chính

A.Tài sản ngắn hạn 2.999.856.173.727    2.775.334.642.941  8,1% 3.372.636.050.307    3.097.803.050.747 8,9%

B. Tài sản dài hạn 1.366.679.900.715    1.387.875.400.830  -1,5% 1.718.285.744.165    1.717.962.007.612 0,0%

Tổng cộng Tài sản 4.366.536.074.442    4.163.210.043.771  4,9% 5.090.921.794.472    4.815.765.058.359 5,7%

A. Nợ phải trả 1.796.151.715.739    1.640.623.987.277  9,5% 2.535.514.310.919    2.300.650.511.776 10,2%

B. Vốn chủ sở hữu 2.570.384.358.703    2.522.586.056.494  1,9% 2.456.651.288.954    2.398.026.623.986 2,4%

  - Vốn điều lệ 1.299.978.180.000   1.299.978.180.000 0,0% 1.299.978.180.000   1.299.978.180.000 0,0%

C. Lợi ích của cổ đông thiểu số -                           98.756.194.599         117.087.922.597    

Tổng cộng Nguồn vốn 4.366.536.074.442    4.163.210.043.771  4,9% 5.090.921.794.472    4.815.765.058.359 5,7%

II. Tình hình công nợ

A. Nợ phải thu

1. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.073.579.611.899    1.130.215.366.053  -5,0% 1.174.465.567.306    1.172.172.434.761 0,2%

  - Phải thu khách hàng 894.823.082.814      936.274.394.635    -4,4% 1.004.788.203.378   1.003.013.483.472 0,2%

  - Trả trước cho người bán 66.134.685.832        67.848.817.339      -2,5% 75.909.107.255        67.137.656.478      13,1%

  - Các khoản phải thu khác 112.621.843.253      126.092.154.079    -10,7% 96.625.705.380        102.967.174.348    -6,2%

  - Dự phòng phải thu khó đòi (2.857.448.707)         (945.879.537)         202,1%

Chỉ tiêu
Công ty mẹ Hợp nhất
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2012 2011 Biến động 2012 2011 Biến động

II. Tình hình công nợ

B. Nợ phải trả 1.796.151.715.739    1.640.623.987.277    9,5% 2.535.514.310.919 2.300.650.511.776 10,2%

1. Nợ ngắn hạn 784.467.020.142       876.531.779.785       -10,5% 1.252.794.643.770 1.238.521.256.590 1,2%

 - Vay và nợ ngắn hạn 64.180.000.000        209.254.418.775       -69,3% 287.661.146.665   389.694.134.496    -26,2%

 - Phải trả người bán 51.543.540.397        14.890.617.865         246,1% 175.154.550.146   119.028.182.921    47,2%

 - Người mua trả tiền trước 223.534.069.576      196.032.805.706       14,0% 243.093.804.122   215.991.271.668    12,5%

 - Thuế và các khoản phải nộp NN 77.617.162.395        98.695.164.596         -21,4% 84.027.157.666     100.230.371.952    -16,2%

 - Phải trả người lao động 6.059.829.558          6.344.166.380           -4,5% 19.160.824.690     16.871.759.408      13,6%

 - Chi phí phải trả 31.578.296.642        36.566.123.642         -13,6% 41.900.842.470     46.201.875.330      -9,3%

 - Phải trả phải nộp khác 329.190.101.341      309.877.069.363       6,2% 401.159.616.846   345.599.464.176    16,1%

 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 764.020.233             4.871.413.458           -84,3% 636.701.165          4.904.196.639        -87,0%

2. Nợ dài hạn 1.011.684.695.597    764.092.207.492       32,4% 1.282.719.667.149 1.062.129.255.186 20,8%

 - Phải trả dài hạn khác 83.355.216.800        43.216.800                192777% 86.009.516.800     5.353.716.800        1507%

 - Vay và nợ dài hạn 757.877.438.983      589.600.185.294       29% 838.254.911.512   693.945.854.896    21%

 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 15.266.242.779        15.266.242.779         0% 15.266.242.779     15.266.242.779      0%

 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm -                            357.746.941              -100% -                         799.694.285           -100%

 - Doanh thu chưa thực hiện 155.185.797.035      158.824.815.678       -2% 343.188.996.058   346.763.746.426    -1%

Chỉ tiêu
Công ty mẹ Hợp nhất
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2012 2011 Biến động 2012 2011 Biến động 

III. Cơ cấu tài sản

1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 69% 66,7% 3% 66,2% 64,3% 3%

2. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 31% 33,3% -6% 33,8% 35,7% -5%

IV. Cơ cấu nguồn vốn

1. Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 41,1% 39,4% 4% 49,8% 47,8% 4%

2. Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn v 58,9% 60,6% -3% 48,3% 52,2% -8%

V. Khả năng thanh toán 

1. Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 3,82 3,17 21% 2,69 2,50 8%

2. Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,32 0,40 -21% 0,21 0,30 -29%

V. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 + Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần 10,79% 30,4% -65% 0,84% 15,1% -94%

 + Hệ số LN sau thuế/VCSH 0,51% 4,0% -87% 0,26% 4,8% -95%

 + Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản 0,30% 2,5% -88% 0,13% 2,4% -95%

 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 7,70% 40,8% -81% 1,02% 16,8% -94%

 +Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (VND) 191 981

Chỉ tiêu
Công ty mẹ Hợp nhất

 
              Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 
      Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Kể từ ngày thành lập đến nay, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp luôn được 
Tổng Công ty coi trọng và được xem là nguyên tắc song hành để phát triển doanh nghiệp ổn 
định, bền vững. Thông qua công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, DIC Corp đã cơ cấu 
các hoạt động xây lắp, sản xuất VLXD, thương mại, dịch vụ cân đối hài hòa với tỷ trọng hợp 
lý, không dàn trải, không phát triển các ngành nghề không thuộc thế mạnh của DN để hạn chế 
rủi ro.  

Thông qua công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Tổng Công ty đã thực hiện: 
Kiểm soát, chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD chặt chẽ theo đúng Pháp luật. Phát triển 
lực lượng CBCNV theo đúng quy hoạch thông qua các Quy chế: Quản lý tài chính, Quy chế 
hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, 
Người đại diện vốn, Quy chế về tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí cán bộ, quy chế thi đua khen 
thưởng, các quy định về chức năng nhiệm vụ của phòng, ban chức năng. Xác lập kế hoạch 
SXKD ngắn hạn, trung hạn, dài hạn rất rõ ràng để đạt mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn. 
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Vì vậy, các đơn vị trong Tổng Công ty hoạt động SXKD trên nhiều lĩnh vực khác nhau, 
liên tục được phát triển về quy mô, mở rộng về số lượng, nhưng đều bình đẳng về lợi ích kinh 
tế và thống nhất về mục tiêu phát triển, theo đúng định hướng chiến lược của Tổng Công ty. 
Cụ thể, một số cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý như sau: 
 Công tác đổi mới doanh nghiệp 

Tổng công ty đã thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc. Thực hiện tái cấu trúc về tổ chức và 
nhân sự để tăng cường năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của cán bộ. Trong đó:  

Hội đồng quản trị: DIC Corp đã sắp xếp lại Hội đồng quản trị, cụ thể Chủ tịch HĐQT 
là thành viên chuyên trách thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành. 

Ban Tổng Giám đốc:  

-  Bổ nhiệm một thành viên trong hội đồng quản trị là Phó Tổng Giám đốc làm Tổng 
Giám đốc điều hành. 

 -  Bổ nhiệm bổ sung 02 Phó Tổng Giám đốc, trong đó: 

 +  01 Phó Tổng Giám đốc thường trực thay thế Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm 
Tổng Giám đốc. 

 + 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Kinh tế - Tài chính. 

-  Đã giải thể Ban chuẩn bị thành lập công ty để quản lý, vận hành khai thác kinh doanh 
tài sản, bất động sản, du lịch; Ban quản lý dự án Thăng Long; Ban quản lý dự án Phương 
Nam; Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội; Ban bồi thường dự án Chí Linh; Ban bồi thường dự 
án Đồng Nai.  

- Trên cơ sở kết luận của các tổ công tác kiểm tra hoạt động của Người đại diện vốn 
(NĐDV) tại các Công ty và kết quả SXKD, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người 
đại diện vốn, HĐQT DIC Corp thực hiện sắp xếp lại NĐDV tại các Công ty khác, trong đó: 
Thôi kiêm nhiệm NĐDV, thôi kiêm nhiệm giữ chức danh chủ chốt tại DIC Cửu Long và DIC 
khoáng sản Miền Trung; Chấm dứt Hợp đồng lao động và Hợp đồng ủy quyền NĐDV tại 
DIC Tín nghĩa, thực hiện luân chuyển, điều chuyển một số chức danh tại DIC Vật liệu... 

- Các đơn vị thành viên, đã xây dựng phương án tiết giảm chi phí quản lý, thực hiện sắp 
xếp lại nhân sự, Phòng Ban, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. 

 Công tác đầu tư 
Dự kiến tổng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giữ ở tỷ lệ tương đương 70% vốn điều 

lệ; số thành viên có vốn góp của DIC Corp giảm 10 thành viên so với hiện nay, cụ thể: 

- Sáp nhập, dừng, thoái vốn các đơn vị không có tiềm năng phát triển. Thực hiện sáp 
nhập 02 doanh nghiệp cùng lĩnh vực sản xuất VLXD và cùng địa bàn là công ty cổ phần DIC 
Minh Hưng và Công ty cổ phần DIC Long Hương để thành lập Công ty CP VLXD DIC. 
Triển khai kế hoạch thoái vốn tại 06 doanh nghiệp có chủ trương thoái vốn là: Công ty CP xi 
măng FICO Tây Ninh, Công ty CP tài chính Sông Đà, Công ty CP Sông Đà - Hà Nội, Công 
ty CP cao su Phú Riềng - Kratie, Công ty CP Sông Đà 25, Công ty CP Đầu tư và xây lắp khí 
(PVID). 
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- Giải thể, cho phá sản các đơn vị thua lỗ. Đang làm thủ tục giải thể Công ty Sông đà 
DIC. 

- Phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước có lợi 
thế cạnh tranh cao. 

 Công tác quản lý 

- Phân cấp trách nhiệm, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của các cấp 

- Định biên nhân lực của các Phòng, Ban chức năng. 

- Hoàn chỉnh các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ trong tất cả các lĩnh vực. 

 Công tác phát triển nguồn nhân lực 

- Thực hiện đánh giá lại nguồn nhân lực, sắp xếp lại lao động các Phòng, Ban. Sau khi 
sắp xếp lại lao động, Công ty mẹ giảm chi phí tiền lương khoảng 200 triệu đồng/tháng. 

-  Lực lượng cán bộ công nhân viên tại thời điểm hiện nay đã hội đủ tiêu chí về lượng và 
chất, là lực lượng trẻ có tư duy, trình độ và đạo đức kinh doanh tốt. 

-  Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ quản lý và khả năng ứng dụng 
công nghệ mới. 

 Công tác khác 

- Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

- Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu DIC ngày càng nổi tiếng. 

- Không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CBCNV. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của DIC Group. 
 

       Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 
      Kế hoạch phát triển trong tương lai 
 

Trước tình hình sức tiêu thụ thị trường giảm, chi phí đầu vào tăng, cạnh tranh ngày 
càng gay gắt, khả năng tiếp cận vốn khó khăn. Để cân bằng giữa hiệu quả ngắn hạn và dài 
hạn, trong hoạch định chiến lược phát triển SXKD ổn định, bền vững. Hệ thống chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD năm 2013 của Tổng Công ty dự thảo trình ĐHCĐ thường niên lần này, đã được 
HĐQT tiếp tục định hướng là: Không đề cao việc tăng trưởng giá trị sản lượng, nhưng đặc 
biệt chú trọng yếu tố thanh khoản; bảo toàn vốn; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách; phấn 
đấu có doanh thu, lợi nhuận để chia cổ tức; đảm bảo đời sống CBCNV và quyền lợi của cổ 
đông, trong đó:  

 Tổng Doanh thu: Định hướng phải có tăng trưởng, làm cơ sở để tăng lợi nhuận, phúc 
lợi, cổ tức, nộp ngân sách, thu nhập cho CBCNV. Tổng doanh thu kế hoạch năm 2013 là 
621,6 tỷ đồng, trong đó Doanh thu kinh doanh bất động sản 410 tỷ đồng, Doanh thu hoạt 
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động tài chính 61,6 tỷ đồng và Doanh thu khác 150 tỷ đồng. Chỉ đạo tăng doanh thu phải 
bằng các giải pháp quyết liệt về: tiêu thụ sản phẩm, chuyển nhượng, thanh quyết toán các 
hạng mục công trình hoàn thành.  

  Tổng vốn đầu tư phát triển: kế hoạch năm 2013 là 662,4 tỷ đồng, trong đó Đầu tư 
phát triển dự án 612,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính 49,6 tỷ đồng. Trọng tâm năm 2013 là phát 
triển các dự án Khu đô thị, Khu dân cư, nhà ở có thu và dự phòng thu cho năm 2014.  

Tiếp tục phân nhóm dự án theo địa bàn để chủ động chỉ đạo, quản lý, giám sát và bố trí 
vốn. Phân nhóm dự án theo doanh thu gồm: dự án có doanh thu chắc chắn, dự án có doanh 
thu dự phòng, dự án chưa có doanh thu để chủ động lên kế hoạch kinh doanh, hạch toán 
doanh thu, lợi nhuận trong năm 2013. 

Nguồn vốn: Sử dụng các nguồn vốn tự bổ sung của doanh nghiệp là chính, ngoài ra huy 
động nguồn tài trợ khác, lãi suất hợp lý từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước.  

  Tổng lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế là 88 tỷ đồng). 

  Cổ tức và cổ phiếu thưởng: 16%. 

  Vốn điều lệ: 1.560 tỷ đồng (tăng 130 tỷ đồng so với năm 2012). 
 

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

Bước vào năm kế hoạch 2012, một năm đầy khó khăn, thách thức với doanh nghiệp. Do 
kinh tế trong nước vừa lạm phát, vừa đình trệ,  vốn đầu tư, giao dịch, sức mua đều giảm 
mạnh, thị trường thanh khoản thấp. Thị trường bất động sản hình thành nhiều đáy mới, giá 
chuyển nhượng sụt giảm ở tất cả các phân khúc. Nhà đầu tư thiếu niềm tin, tâm lý e dè, chờ 
đợi, giao dịch rất ảm đạm. Đặc biệt chính sách tiền tệ của Nhà nước (ưu tiên cho ổn định vĩ 
mô) đã gây nên tình trạng căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. 

Tổng Công ty và các đơn vị trong Tổng Công ty rất thiếu vốn cho hoạt động SXKD, 
nhưng do lãi vay vượt khả năng sinh lời, nhiều rủi ro nên nguồn vốn tín dụng không đáp ứng 
được nhu cầu vốn, gây khó khăn lớn cho hoạt động SXKD.  

Cũng như nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, DIC Corp cũng gặp 
rất nhiều khó khăn, thách thức trước những ảnh hưởng tiêu cực chung của nền kinh tế và tình 
trạng không ổn định của thị trường bất động sản trong nước trong những năm vừa qua. Chủ 
động vượt qua những khó khăn, thách thức, HĐQT Tổng Công ty đã đánh giá tình hình thực 
tế đồng thời đề ra những giải pháp tích cực, quyết liệt và phù hợp ngay từ đầu năm 2012, thể 
hiện bằng các Nghị quyết kịp thời trong định hướng và giải quyết triệt để những vấn đề lớn 
phát sinh trong SXKD về công tác tổ chức nhân sự, công tác đầu tư, công tác tài chính, đối 
ngoại; nỗ lực tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư...DIC Corp đã tận dụng cơ hội khủng 
hoảng để tái cấu trúc lại Tổng Công ty, đồng thời  đã thường xuyên bám sát tình hình thực 
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tiễn, khai thác hiệu quả các biện pháp kích cầu của Chính Phủ, cơ hội giá rẻ để đầu tư, ứng xử 
linh hoạt, chỉ đạo sát sao để kịp thời điều chỉnh, xử lý công việc quyết liệt, triệt để, mang lại 
các kết quả thiết thực, vượt qua thách thức và tạo được nhiều cơ hội mới cho sự phát triển 
trong các năm tới. Ban lãnh đạo DIC Corp thống nhất cao trong chủ trương và chỉ đạo điều 
hành, không đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số và tăng trưởng đầu tư, tiết kiệm nguồn vốn, 
hạn chế rủi ro, chỉ sử dụng vốn tự có là chính kết hợp nguồn vốn tín dụng có thể giải ngân và 
lãi suất hợp lý, hạn chế thấp nhất việc vay vốn tín dụng lãi suất cao. Ban điều hành Tổng 
Công ty đã thực hiện triệt để các nghị quyết của HĐQT bằng việc triển khai nhanh chóng, kịp 
thời thông qua các cuộc giao ban định kỳ, đột xuất, các quyết định kiểm tra, giám sát các đầu 
mối công việc đã triển khai và tại các đầu mối SXKD của Tổng Công ty trên các địa bàn. 

Tuy chưa hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2012, nhưng kết quả đạt được như 
trên là thành quả nỗ lực cao của Ban lãnh đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong điều 
kiện kinh doanh cực kỳ khó khăn trong năm 2012. 

Năm 2012, theo bảng xếp hạng của các tổ chức bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu (V 
1.000), Công ty mẹ (DIC Corp) được xếp thứ 45/200 và đứng thứ 89/1.000 doanh nghiệp nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất năm 2012 và là  năm thứ 3 liên tiếp DIC Corp được 
xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất trên toàn quốc. 

Kết quả hoạt động SXKD chưa hoàn thành toàn diện như đánh giá trên do các nguyên 
nhân, hạn chế sau : 

 Các nguyên nhân khách quan 
- Chính sách tiền tệ hạn chế cho vay đối với hoạt động đầu tư bất động sản, lãi suất cao 

khiến việc huy động vốn cuả DIC Corp gặp nhiều khó khăn; 

- Một số chính sách Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của DIC Corp như  công 
tác GPMB ; 

- Thị trường bất động sản có nhiều biến động bất thường làm ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của DIC Corp. 

 Các nguyên nhân  chủ quan : 
+  Đối với công tác đầu tư 

-   Việc triển khai các dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ : Dự án khu biệt 
thự An Sơn- Đà Lạt , cao ốc Thủy Tiên. 

+  Đối với công tác điều hành, tổ chức sản xuất  
-  Việc ban hành các quy chế quản lý, phân cấp quản lý đã được triển khai ở tất cả các 

lĩnh vực hoạt động ; tuy nhiên còn một số lĩnh vực cần phải điều chỉnh : quản lý công tác 
thanh quyết toán, đấu thầu. Mặt khác công tác phổ biến và giám sát chấp hành thực hiện các 
quy chế, quy định quản lý cần thực hiện triệt để hơn cũng như các quy chế, quy định cần phải 
được điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị và Pháp luật nhà nước ; 
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-  Việc triển khai công việc còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các Phòng, 
Ban, bộ phập làm hạn chế hiệu quả, chất lượng công việc. 

+   Đối với công tác kinh doanh 
-   Công tác lập kế hoạch kinh doanh cũng như công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm, 

thương hiệu doanh nghiệp chưa được thực hiện tốt ; 

-   Công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng kinh doanh còn chậm. 

Tuy chưa hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2012, nhưng với kết quả như trên 
là nỗ lực đáng ghi nhận của Ban Lãnh đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong điều 
kiện kinh doanh cực kỳ khó khăn như hiện nay, đặc biệt là đối với các đơn vị kinh doanh lĩnh 
vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, Tổng 
Công ty đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế những khó khăn để đạt 
hiệu quả cao nhất.  

 Về công tác tái cấu trúc Công ty mẹ 
- Bổ sung thành viên Ban Tổng Giám đốc theo định hướng trẻ hóa Ban điều hành. 
-  Giải thể Phòng, ban không phát huy chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động chung của 

bộ máy tổ chức. 
- Thực hiện sắp xếp lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân sự các Phòng, Ban chức 

năng để tăng cường năng lực quản lý, tham mưu giúp lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ, hạn 
chế sự chồng chéo. 

           +  Điều chỉnh chức danh từ Phó Giám đốc → Chuyên viên: 03 người 

+   Từ chức danh cán sự → Bảo vệ: 03 người 

+   Nghỉ luân phiên và nghỉ chờ việc (hưởng lương cơ bản): 12 người 

+   Điều chuyển công tác (nội bộ): 10 người 

+   Chấm dứt HĐLĐ: 17 người 

   +  Tổng số lao động sau khi thực hiện tái cấu trúc: 188 CBCNV.  

 - Giải thể các Ban quản lý quy mô nhỏ cùng tính chất dự án, cùng địa bàn hoặc yếu 
kém về năng lực quản lý để sáp nhập vào Ban có quy mô năng lực quản lý tốt hơn trên cùng 
địa bàn. 

- Thành lập mới Phòng chuyên môn theo nhu cầu nhiệm vụ công tác. 
- Hàng năm, căn cứ vào kết quả SXKD của doanh nghiệp có vốn góp của DIC Corp, 

đánh giá mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ của Người đại diện vốn. Trên cơ sở đó, thực 
hiện sắp xếp, luân chuyển phù hợp với năng lực, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm của 
Người đại diện vốn, đạt hiệu quả sinh lời vốn góp của DIC Corp tại Doanh nghiệp khác 

             Công tác đầu tư 

- Tăng vốn đối với doanh nghiệp hiệu quả. 
- Sáp nhập, dừng, thoái vốn các đơn vị hoạt động kém hiệu quả và không có tiềm năng 
phát triển. 
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 Về công tác tái cấu trúc Công ty con, Công ty liên kết 
Năm 2012 DIC Corp đã thực hiện sáp nhập 02 doanh nghiệp là công ty con thuộc DIC 

Corp hoạt động trong lĩnh vực SXKD vật liệu xây dựng (công ty cổ phần DIC Minh Hưng và 
Công ty cổ phần DIC Long Hương). Thoái vốn thành công tại 02 Công ty CP Tư vấn Thiết kế 
Sáng tạo không gian DIC và Công ty CP ĐTPTĐT Việt Nam (Vina UIC). 

Đánh giá chung  

- Về cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc giai đoạn I, làm thay đổi tư duy trong quan hệ 
lao động, ý thức CBCNV, bước đầu tinh gọn, hoàn chỉnh hơn bộ máy điều hành, tiết kiệm chi 
phí quản lý, tăng năng suất lao động và  hiệu quả hoạt động SXKD; 

- Tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tái cấu trúc trong năm 2013 và 02 năm 
tiếp theo (2014, 2015). 

 
       Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng Công ty 
        Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

 

Từ tháng 6/2012, Ban điều hành có 06 Thành viên, trong đó bổ nhiệm 01 Phó TGĐ giữ 
chức vụ TGĐ (Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm TGĐ), đồng thời HĐQT bổ nhiệm bổ sung 
mới 02 P.TGĐ, trong đó 4/6 thành viên Ban điều hành tham gia HĐQT. Qua đó, vừa tăng 
cường năng lực quản lý của HĐQT, vừa đảm bảo việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết 
của HĐQT luôn được thuận lợi và kịp thời, sát với tình hình hoạt động của Tổng Công ty. 
Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ cuả mình một 
cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công 
ty, cụ thể : Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT ; 
kịp thời thông tin báo cáo và đề xuất điều chỉnh trong tiến trình thực hiện phù hợp với tình 
hình thực tế và yêu cầu của HĐQT ; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và các biện pháp nâng 
cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Tổng Công ty ; năng động, chủ động, sáng tạo trong 
công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được 
giao. 

Thực hiện Kế hoạch SXKD từ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012, Ban điều hành 
Tổng Công ty đã cụ thể hóa và triển khai quyết liệt kế hoạch nguồn thu năm 2012 từ chuyển 
nhượng bất động sản, dự án cấp II, thu hồi nợ đến hạn, lãi suất, cổ tức được chia. Các giải 
pháp linh hoạt Ban điều hành đã áp dụng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu như 
hiện nay là vận dụng chính sách giãn nợ, cơ chế trả chậm không lãi suất đối với kinh doanh 
bất động sản ở phân khúc căn hộ chung cư. Vì vậy, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm qua 
thực hiện  giảm chủ yếu do nguyên nhân khách quan, nhưng phù hợp với tình hình chung của 
đất nước, phù hợp với tình hình SXKD của Tổng Công ty.  
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Lãnh đạo Tổng Công ty đã xác định rõ mục tiêu, xây dựng Kế hoạch tái cấu trúc đến 
2015 và giai đoạn I cụ thể, sát với yêu cầu và tình hình thực tế của Tổng Công ty, nghiêm túc 
tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. 

Có sự thống nhất cao giữa Đảng ủy, HĐQT, tổ chức Công đoàn, Lãnh đạo và CNV các 
Phòng, Ban Tổng Công ty trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch tái cấu trúc. Tôn trọng và 
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật, các quyền lợi chính đáng trong việc triển 
khai thực hiện. 

 

       Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng Công ty 
       Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

 Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 
Thế giới: Các nền kinh tế lớn vẫn trong tình trạng khủng hoảng nợ công, tiềm ẩn sụp 

đổ hệ thống tài chính, tăng trưởng suy giảm, nguy cơ rơi vào đợt suy thoái mới; nguồn tài trợ 
vốn ODA hạn chế. 

Trong nước: Diễn biến kinh tế Việt Nam năm 2013 là một trong những năm không dễ 
dự báo nếu chỉ căn cứ vào những diễn biến tình hình thực tế của năm 2012 và các yếu tố tác 
động khác sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Chính phủ tiếp tục kiểm soát lạm phát, xử lý nợ 
xấu, tái cấu trúc nền kinh tế, thắt chặt chính sách tiền tệ, hạn chế tối đa khởi công dự án mới.  

Đã có nhiều ý kiến dự báo kinh tế vĩ mô năm 2013, song theo dự báo thì mức tăng 
trưởng còn tiếp tục gặp khó khăn, nhiều khả năng mức tăng trưởng kinh tế chỉ đạt ở mức 4 – 
5%. 

Đối với thị trường bất động sản thì dự báo vẫn tiếp tục trầm lắng và chưa tìm được 
hướng đi rõ ràng trong năm 2013. 

Nguồn tiền mặt khan hiếm; Các kênh huy động vốn khó khăn; Nhiều Doanh nghiệp 
lâm vào tình trạng phá sản hoặc thu hẹp sản xuất; Đời sống CBCNV khó khăn. 

Dự báo năm 2013, tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều diễn biến phức tạp, 
khó lường, vì vậy, Doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều áp lực, thách thức. Khả năng mất 
vốn, sáp nhập, giải thể, phá sản đều có thể xảy ra. Để tồn tại, Doanh nghiệp phải thích ứng, 
chờ thời cơ tốt phát triển. 

 Tại Công ty mẹ  
Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp, giai đoạn 2011 - 

2015 đúng phương án và lộ trình. Công ty mẹ, với tư cách chủ sở hữu vốn nắm giữ cố phần 
chi phối, hoặc cổ đông lớn nhất tại các Doanh nghiệp khác, tiếp tục triển khai: Sáp nhập các 
doanh nghiệp cùng lĩnh vực, ngành nghề SXKD chính, cùng địa bàn, nhằm mục đích tăng 
cường công tác quản lý, chỉ đạo, tăng năng lực SXKD, tăng hiệu quả sử dụng tài sản, các 
nguồn nguyên liệu, tránh cạnh tranh nội bộ về SXKD. 
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Tiếp tục cơ cấu lại nguồn vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết, doanh nghiệp khác 
theo nguyên tắc: Tăng vốn tại các doanh nghiệp SXKD chính, hiệu quả. Thoái vốn tại các 
doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực SXKD chính, SXKD không hiệu quả, cổ tức thấp.  

Tiếp tục thực hiện bố trí lại, luân chuyển, ngừng hợp đồng ủy quyền với người đại diện 
vốn theo quy chế Người đại diện vốn. Tiếp tục sắp xếp, phân công lại lao động tại các Phòng, 
Ban chức năng, theo phương án đã được HĐQT phê duyệt. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý doanh nghiệp và quản lý lao động gồm: 
Quy chế, quy định, nội quy, thỏa ước, hợp đồng lao động, hợp đồng ủy quyền ... theo nguyên 
tắc chuyên nghiệp và đúng pháp luật. 

Thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần để thoái vốn tại: Công ty Cổ phần Cao su Phú 
Riềng - Kratie, Công ty Tafico, Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội, Công ty Tài chính cổ 
phần Sông Đà và một số đơn vị khác. Năm 2013, thực hiện phát hành trái phiếu, tăng vốn 
điều lệ theo kế hoạch. 

 Tại các đơn vị thành viên 
Năm 2013, Công ty mẹ tiếp tục hướng dẫn, theo dõi các đơn vị thành viên thực hiện 

phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, trên cơ sở kết quả thực hiện tái cấu trúc SXKD và xắp 
sếp lại tổ chức, nhân sự của doanh nghiệp năm 2012. Các giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp 
năm 2013 tại các đơn vị thành viên phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ theo phương án 
đã được HĐQT phê duyệt. 

 Giải pháp tổ chức thực hiện 
 Gỉai pháp chỉ đạo về công tác điều hành và tổ chức sản xuất 

-  Chỉ đạo thực hiện tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp của DIC 
Group bao gồm kế hoạch tái cấu trúc Công ty mẹ (DIC Corp), công ty con, công ty liên kết và 
các khoản đầu tư tài chính khác theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, đảm bảo hiệu quả ; Tiếp 
tục sắp xếp tinh giản và điều chỉnh hợp lý để xây dựng bộ máy DIC Corp, đảm bảo gọn nhẹ, 
đủ năng lực quản lý, điều hành các công ty con, công ty liên kết ; 

-  Xây dựng chiến lược, định hướng trở thành doanh nghiệp chuyên ngành đầu tư bất 
động sản, khu đô thị và khu công nghiệp trong Bộ Xây dựng nhằm khai thác các nguồn lực 
hiệu quả cao nhất ; 

-  Tập trung rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và ban hành các quy chế, quy định nội bộ 
DIC Corp cũng như quy chế, quy định quản lý đối với các công ty con, người đại diện phần 
vốn DIC Corp tại các công ty khác phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu 
thực tế trong công tác quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD 
cũng như việc tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật. 

 

 Giải pháp chỉ đạo về công tác đầu tư phát triển: 
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Năm 2013, kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Công ty mẹ (DIC Corp) là 662,4 tỷ 
đồng, trong đó: 

 Khu vực Miền đông Nam bộ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kế hoạch vốn đầu 
tư 431,8 tỷ đồng, trong đó: Tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, có sản phẩm chuyển 
nhượng trong năm 2013. Kế hoạch tiến độ và giải ngân như sau: 

-  Dự án Khu trung tâm Chí Linh (và các dự án thành phần): Kế hoạch vốn đầu tư 
150,8 tỷ đồng: chi trả đền bù GPMB, thanh toán khối lượng thi công mới và sữa chữa, bảo trì 
đường giao thông nội bộ, đường Nguyễn Hữu Cảnh, công trình DIC Phoenix, Vungtau 
Gateway.  

-  Dự án Cao ốc Thủy Tiên, Tp. Vũng Tàu: Kế hoạch vốn đầu tư 74,2 tỷ đồng để thanh 
toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành. 

-  Dự án Khu dân cư đô thị mới Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu (DIC Corp đã 
góp vốn, tỷ lệ 80%): Kế hoạch tiến độ xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hội đủ điều kiện 
chuyển nhượng đất thương phẩm. 

-  Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Kế hoạch 
vốn đầu tư 124,6 tỷ đồng. Tiếp tục thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu 1,2,3&7; 
Nhà máy cấp nước ngầm; thiết kế mẫu biệt thự. 

-  Dự án Khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Kế hoạch vốn đầu tư 16,6 tỷ 
đồng để thanh toán khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật tại dự án. 

-  Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Kế hoạch vốn đầu tư 
37,1 tỷ đồng nhằm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; tiến hành công tác đền bù GPMB 
theo hình thức thỏa thuận với dân nếu thuận lợi. 

-  Dự án Khu Dân cư Phường 4 thị xã Vị Thanh và xã Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang: 
Kế hoạch vốn đầu tư 9,8 tỷ đồng dùng để thanh toán đền bù giải tỏa diện tích còn lại giai 
đoạn 1 (63ha); hoàn thành hạng mục đắp bờ bao và trồng trụ ranh; khảo sát, dò tìm xử lý bom 
mìn, vật nổ. 

-  Các dự án khác (đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Kế hoạch vốn đầu tư 18,7 tỷ 
đồng, gồm có: Dự án Khu chung cư kết hợp dịch vụ Thăng Long – Dragon - Tp. Vũng Tàu, 
Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, Khu đô thị An Thới Phú Quốc, Khu đô thị du lịch Phương 
Nam huyện Long Điền, Khu Du lịch An Hải, Khu Dân cư – Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thanh, 
Mỏ đá Soklu. Tùy theo tình hình thực tế, DIC Corp sẽ quyết định kế hoạch tiến độ, giải ngân 
từng dự án cho phù hợp. 

 Khu vực Miền trung và Tây nguyên: Kế hoạch vốn đầu tư 30 tỷ đồng, trong 
đó: 
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-  Dự án Khu Biệt thự An Sơn, Đà Lạt, Lâm Đồng: Kế hoạch vốn đầu tư 25,5 tỷ đồng 
dùng để thanh toán khối lượng hạ tầng kỹ thuật đã thi công năm 2012, thi công móng 62 căn 
và tiến hành xây thô các căn Biệt thự theo thiết kế. 

-  Các dự án khác: Sản xuất VLXD đá xây dựng, đá ốp lát, gạch ngói tại Miền Trung. 
Năm 2013, hạn chế đầu tư mới, tập trung khai thác tối đa công suất thiết bị, dây chuyền hiện 
có, chờ thời cơ tốt tái đầu tư. 

 Khu vực phía Bắc: Kế hoạch vốn đầu tư 160 tỷ đồng, trong đó: 

-  Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Kế hoạch vốn đầu tư 160 tỷ đồng. 
Thực hiện đền bù các đợt tiếp theo diện tích khoảng 40ha; thi công giai đoạn 2 san nền sơ bộ 
phân khu 1 (65ha); thi công hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp nước, thoát nước, điện chiếu 
sáng, cáp ngầm hạ thế phân khu 1; thi công nhà mẫu, Công viên đồi cảnh quan, cổng chào; 
thanh toán khối lượng thi công năm 2012.  

-  Các dự án khác còn lại khu vực phía Bắc: Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí 
Ba Sao tỉnh Hà Nam; Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm, Hà Nam. 
Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khi thời cơ thuận lợi sẽ tăng tiến độ đầu tư và 
kế hoạch giải ngân. 

  Giải pháp chỉ đạo kinh doanh bất động sản: 

Năm 2013, kế hoạch thu từ bất động sản của Công ty mẹ (DIC Corp) là 664 tỷ đồng, 
được chỉ đạo như sau:  

-  Nguồn thu chủ động năm 2013: Thu các đợt tiếp theo về chuyển nhượng căn hộ 
chung cư Lakeside; thu theo phân kỳ chuyển nhượng QSD đất và biệt thự tại Dự án Khu Biệt 
thự An Sơn, Đà Lạt; thu từ chuyển nhượng căn hộ Cao ốc Thủy Tiên, Tp. Vũng Tàu; thu từ 
chuyển nhượng đất có hạ tầng Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước, Khu đô thị mới Nam 
Vĩnh Yên và Khu dân cư đô thị mới Phú Mỹ Tân Thành. 

-  Thu thoái vốn tại Tafico Tây Ninh, Công ty CP tài chính Sông Đà, Công ty CP Sông 
Đà - Hà Nội, Công ty CP cao su Phú Riềng - Kratie, Công ty CP Sông Đà 25, Công ty CP 
Đầu tư và xây lắp khí (PVID); Thu từ khoản nợ phải thu các nhà đầu tư thứ phát như Công ty 
CP Vina Đại Phước, Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm, Công ty TNHH Đại Phước K & D, 
DIC Phước An... 

-  Nguồn thu dự phòng năm 2013: Thu dự phòng từ chuyển nhượng đất có hạ tầng tại 
Khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai; Khu dân cư thương mại phường 4 thị xã Vị 
Thanh, Vị Đông huyện Vị Thủy, Hậu Giang và chuyển nhượng Siêu thị DIC.  

 Giải pháp chỉ đạo về công tác tài chính 
- Theo dõi diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước để kịp thời xây dựng và 

triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó nhằm giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới hoạt 
động SXKD của DIC Corp. 
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- Thực hiện phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng khi điều kiện thuận lợi. 

- Tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ DIC Corp từ 1.430 tỷ đồng lên 1.716 tỷ đồng. 

- Tập trung thu hồi vốn đầu tư tại các Dự án: Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước - 
tỉnh Đồng Nai, Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, Biệt thự An Sơn, Tp. Đà 
Lạt, Cao ốc Thủy Tiên - Tp. Vũng Tàu, Khu Dân cư Đô thị mới Phú Mỹ, Tân Thành và các 
dự án khác. 

- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển: tiết giảm tối đa chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm; giải quyết 
hàng tồn kho, xử lý các khoản nợ đọng, nợ khó đòi, thu hồi vốn để tái sản xuất và đầu tư phát 
triển. 

 Giải pháp chỉ đạo về đầu tư tài chính 
-  Để việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đạt hiệu quả như kỳ vọng, tiếp tục tăng cường 

công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài DIC Corp, xây dựng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng 
quản lý hoạt động tại các doanh nghiệp, giám sát hoạt động của Người đại diện vốn của DIC 
Corp tại các đơn vị thành viên để đảm bảo doanh nghiệp không đi chệch định hướng phát 
triển của Tổ hợp. 

-  Phân tích, đánh giá hiệu quả SXKD, lợi nhuận, cổ tức tại các đơn vị có vốn góp DIC 
Corp. Rà soát năng lực, trách nhiệm quản lý, điều hành của Người đại diện vốn theo Quy chế. 
Tổ chức định kỳ việc đánh giá hiệu quả quản lý vốn đầu tư của DIC Corp ở Doanh nghiệp 
khác đối với những cán bộ được cử làm đại diện. 

 Giải pháp chỉ đạo về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao 
động  

-  Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng công tác tư vấn xây dựng. 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng các sản 
phẩm xây lắp. Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động tại các công trường. 

- Phát triển khoa học công nghệ theo chiều sâu, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động SXKD trong Tổ hợp DIC. 

 Giải pháp chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng và đời sống người lao 
động  

-  Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong toàn Tổng Công ty. Khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất, tinh thần một cách xứng đáng với kết quả cống hiến của cá nhân, tập thể 
đối với các lĩnh vực SXKD và đầu tư.  

-  Tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn 
thành toàn diện, vượt mức kế hoạch năm 2013. 

-  Ưu đãi và hỗ trợ thích hợp đối với người lao động có trình độ và cống hiến, người có 
thời gian công tác lâu năm, người có hoàn cảnh khó khăn. Tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng 
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để cán bộ, công nhân viên có cơ hội phấn đấu, thăng tiến, phát triển và làm việc lâu dài tại 
Tổng Công ty. 

 

      Quản trị Công ty 
      Hội đồng quản trị 

 
Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 

 
 

DIC Corp DIC Hà 
Nam

DIC 
Phương 

Nam
VINA ĐP

FICO Tây 
ninh+Bình 

Dương

1 Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Chủ tịch Phó CT Phó CT

2 Ông Đỗ Doãn Chiến Thành viên Thành viên

3 Ông Phạm Ngọc Ánh Thành viên

4 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên

5 Ông Trần Minh Phú Thành viên

6 Ông Don Di Lam Thành viên độc lập

Thành viên HĐQT

Họ tênStt

 

 
Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

 

Tiểu ban Thành viên Chức danh Hoạt động

Nguyễn Quang 
Tín

Trưởng ban
- Tổ chức các cuộc họp của HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo 
lệnh của Chủ tịch HĐQT hoặc BKS

Hoàng Duy Thịnh Thành viên - Lập biên bản các cuộc họp, tư vần về thủ tục các cuộc 
họp

Nguyễn Thị Loan Thành viên
- Cung cấp các thông tin cho thành viên HĐQT, BKS và 
phục vụ công bố thông tin

Ban Thư ký
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Hoạt động của Hội đồng quản trị 
Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 
họp 

tham 
dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch 31 100%   

2 Ông Đỗ Doãn Chiến Thành viên 31 100%   

3 Ông Phạm Ngọc Ánh Thành viên 31 100%   

4 Ông Lê Minh Tuấn Thành viên 31 100%   

5 Ông Trần Minh Phú Thành viên 31 100%   

6 Ông Don Di Lam Thành viên 18 58% Công tác nước ngoài 

 
- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tiến hành 31 cuộc họp, ban hành 27 nghị quyết phù 

hợp với luật pháp Nhà nước và điều lệ DIC Corp, sát với tình hình hoạt động của Tổng Công 
ty đồng thời giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện. 

- Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc, cẩn trọng, có hiệu quả các Nghị quyết của 
HĐQT ; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình 
thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao 
hiệu quả hoạt động và quản lý của Tổng công ty ; 

- Trong tháng 6/2012, HĐQT đã tăng 01 thành viên chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Chủ 
tịch HĐQT thôi không tham gia vào Ban điều hành của Tổng Công ty, đảm bảo tối thiểu 1/3 
thành viên của HĐQT là thành viên độc lập, nâng cao năng lực quản lý của HĐQT. HĐQT đã 
kịp thời ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể 
từng thành viên HĐQT ; đồng thời cụ thể thẩm quyền phê duyệt giữa Chủ tịch HĐQT, HĐQT 
Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền thẩm quyền Tổng Giám đốc đối với từng công việc thuộc 
từng lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty. Vì vậy, ngay sau khi chuyển giao từ Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tháng 6/2012) mọi công việc 
và hoạt động của Tổng Công ty vẫn duy trì hoạt động bình thường, không gây bất cứ xáo 
trộn, ảnh hưởng nào. 

- Đối với các công ty cổ phần có vốn góp của DIC Corp, HĐQT thông qua giám sát và 
báo cáo của phòng Đầu tư - quản lý vốn và các phòng chức năng khác về hoạt động của các 
đơn vị cũng như năng lực công tác của người đại diện vốn. Thông qua Ban điều hành, kịp 
thời điều chỉnh người đại diện vốn tại các đơn vị kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý vốn DIC 
Corp đầu tư vào doanh nghiệp khác. 
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- Năm 2012, Hội đồng quản trị DIC Corp 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 2012 của DIC Corp ; 

+  Công tác kinh doanh, thu hồi vốn tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển các dự án của 
DIC Corp ; 

+  Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp : sắp xếp tổ chức, lao động Công ty mẹ ; công tác 
đầu tư tài chính : thoái vốn, sáp nhập tại các công ty thành viên, góp vốn... 

+   Ban hành, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản trị... 

+  Công tác xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của 
DIC Corp. 

+   Công tác thiết kế, quy hoạch, chất lượng sản phẩm và ký kết hợp đồng. 

+  Công tác tổ chức, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ. 
 

Các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2012 
Stt Số NQ Ngày Nội dung 

1 109 10/02/2012 Tăng tỷ lệ vốn góp tại DIC Tín nghĩa 

2 110 10/02/2012 Thành lập sàn giao dịch bất động sản của DIC Corp tại Hà Nội 

3 111 10/02/2012 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 

4 112 12/03/2012 Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2012 

5 113 16/04/2012 
Ủy quyền các khu đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại 
Phước cho công ty TNHH Nhật Khánh Nguyên 

6 114 12/06/2012 
Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v từ nhiệm và bầu bổ sung thành 
viên BKS 

7 115 11/07/2012 
Thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh, mức giá tối thiểu 
12.000 đồng. 

8 116 11/07/2012 Thoái vốn tại Công ty CP Vina Đại Phước. 

9 117 11/07/2012 Thống nhất điều chỉnh thành viên góp vốn tại K&D 

10 119 24/08/2012 
Giảm giá trị khu đất hợp tác với Công ty TNHH Phước An theo thỏa 
thuận hợp tác số: 14/2011/TTHT-DIC-PHUOCAN ký ngày 
29/04/2011 

11 121 06/09/2012 
Thông qua chủ trương giải thể Sàn giao dịch BĐS DIC Hà Nội và 
sắp xếp lại nhân sự Chi nhánh DIC Corp tại Hà Nội 

12 122 10/09/2012 
Thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh trên cơ sở bảo 
toàn vốn và mang lại lợi ích cao nhất cho DIC Corp 
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13 123 25/09/2012 
Chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn 
thặng dư vốn cổ phần 

14 124 25/09/2012 
Thông qua chủ trương dừng góp vốn và tạm dừng hoạt động đối với 
Công ty CP Sông đà DIC 

15 125 08/10/2012 
Thoái vốn tại DIC DECO qua hình thức chào bán cổ phần theo giá 
cạnh tranh 

16 125a 08/10/2012 
Thông qua chủ trương các chỉ tiêu tại Đại hội đồng cổ đông bất 
thường của DIC Minh Hưng 

17 126 22/10/2012 Thông qua cử người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC Vật liệu 

18 127 31/10/2012 Bán cổ phiếu quỹ 

19 128 12/11/2012 
Phê duyệt phương án sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ và phân công 
lao động tại các phòng, ban DIC Corp 

20 129 16/11/2012 
Tăng tỷ lệ vốn góp tại DIC Sport bằng quyền sử dụng khu đất có 
diện tích 2.570,5 m2 thuộc dự án Khu TT Chí Linh 

21 130 05/12/2012 Phê duyệt chủ trương giải thể Công ty CP Sông đà DIC 

22 131 07/12/2012 
Phê duyệt phương án cử cán bộ tham gia quản lý, điều hành tại các 
Công ty CP chi phối (DIC Corp sở hữu >50% vốn điều lệ) 

23 132 10/12/2012 Vay vốn của Công ty TNHH TMSXDV Xuất nhập khẩu Trân Châu 

24 133 10/12/2012 
Dùng tài sản của DIC Corp để thế chấp, bảo lãnh cho Công ty 
TNHH TMSXDV XNK Trân Châu vay vốn tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương VN Chi nhánh TPHCM 

25 134 12/12/2012 
Thông qua việc chốt danh sách thực hiện trả cổ tức năm 2011 bằng 
tiền; trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu 
thưởng vào ngày dự kiến là 25/12/2012 

26 135 21/12/2012 

Thay đổi mục tiêu đầu tư tại dự án khách sản Phoenix I thành dự án 
chung cư Phoenix I; Chủ trương đầu tư trụ sở DIC Corp tại khu 
TTCL và chủ trương đầu tư khách sạn 4 sao tại Khu đất 265 Lê 
Hồng Phong, P8, Tp.Vũng Tàu 

27 136 21/12/2012 
Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: thi công xây dựng phần thân 
(kết cấu, xây thô tường bao che và tô trát mặt ngoài) 62 căn biệt thự 
Dự án khu biệt thự đồi An Sơn. 
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        Quản trị Công ty 
         Ban Kiểm soát 
 

Với phương châm hoạt động “trung thực, độc lập và minh bạch”, Ban Kiểm soát có 
chức năng giúp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kiểm soát việc chấp hành các chế 
độ, chính sách của Nhà nước; tính hợp pháp, chính xác, trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê, trong ghi chép 
sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty và cổ 
đông Tổng Công ty. 

   Thành viên Ban Kiểm soát 
Trong năm 2012,Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm vì lý do được cử giữ chức vụ Giám 

đốc Đầu tư -Quản lý vốn của Tổng Công ty, một thành viên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. 
Hội đồng quản trị đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát và 
thành viên ban kiểm soát thay thế. Đến nay nhân sự Ban kiểm soát gồm ba thành viên trong 
đó 1 trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm. 

 

Stt  Họ tên Chức vụ 

Sở hữu cổ phần tại 
ngày 25/03/2013 
Số 

lượng Tỷ lệ (%) 
   

1   Hoàng Thị Hà  Trưởng BKS 0 0%
   

2   Nguyễn Văn Hoành  Trưởng BKS tiền nhiệm 
  

5.120 0,004%
   

3   Hồ Mạnh Hùng  TV BKS tiền nhiệm 
  

9.449 0,007%
   

4   Nguyễn Cao Cường  TV BKS bán chuyên trách 
  

4.188 0,003%

   
5   Nguyễn Trọng Nghĩa  TV BKS bán chuyên trách 

  
-  0,000%

 Hoạt động của Ban Kiểm soát  
Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, và các Quy chế, 

Quy định của Tổng Công ty. 

Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát đã bám sát các Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ 
đông; các Nghị quyết của hội đồng quản trị; các quy định tại Điều lệ của Tổng công ty; Pháp 
luật nhà nước và các Quy chế, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty để kiểm 
tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, giám sát 
hoạt động điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty. 
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 Một số hạn chế : Ban kiểm soát chưa phát huy được hết vai trò, nhiệm vụ của các thành 
viên. Do đó kết quả công tác giám sát chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. 

Năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát 
hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty trên cơ sở các qui định pháp 
luật, điều lệ của Tổng Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ thể các công việc 
bao gồm: 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; giám sát việc tuân thủ điều lệ , các quy 
chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, các quy chế chỉ thị của Tập đoàn; của Bộ Xây dựng và 
Pháp luật nhà nước. 

- Trưởng ban kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc 
họp giao ban của công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS. 

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. 

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên 
độc lập. 

- Trong năm 2012 Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, các phòng chức 
năng của Tổng công ty tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động tại các Ban Quản lý dự án, Đơn 
vị trực thuộc và các đơn vị thành viên chi phối (tổng số lượt kiểm tra là 12 lần). Ngoài ra, Ban 
kiểm soát thực hiện một số công tác đột xuất khác do Hội đồng quản trị - Chủ sở hữu vốn yêu 
cầu.  

- Hàng Quý Ban kiểm soát đều triệu tập các thành viên tham gia họp nhằm đánh giá 
hoạt động của ban kiểm soát của từng quí và đề ra phương hướng hoạt động cho quý tiếp 
theo, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các thành viên. 



Báo cáo thường niên 2012 
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   Quản trị Công ty 
Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BĐH & BKS 

 
Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 

 
Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Stt Họ tên Chức danh Thù lao Lương 
Thưởng Cộng 

I   HĐQT 
Ban điều 

hành   1.129    4.987,8   6.116,8 

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch         635      471,9   1.106,9 

2 Trần Minh Phú Thành viên  Tổng GĐ        90      771,7      861,7 

3 Phạm Ngọc Ánh Thành viên  Phó TGĐ        90      667,2      757,2 

4 Đỗ Doãn Chiến Thành viên  Phó TGĐ        90      667,2      757,2 

5 Lê Minh Tuấn Thành viên  Phó TGĐ        90      649,2      739,2 

6 Don Di Lam Thành viên           90         90 

7 Lê Văn Tảng Thư ký  Phó TGĐ        36      660,1      696,2 

8  Lê Đông Thành   Phó TGĐ        649,6      649,6 

9 Nguyễn Hùng Cường   Phó TGĐ        450,6      450,6 

10 Nguyễn Quang Tín 
Trưởng ban 
thư ký            4   

11 Hoàng Duy Thịnh TV ban thư ký            2   

12 Nguyễn Thị Loan TV ban thư ký            2   

II Ban kiểm soát        548,2       706   1.254,3 

1 Nguyễn Văn Hoành Trưởng BKS tiền nhiệm      214,7       254,9      469,6 

2 Hoàng Thị Hà Trưởng BKS       174,7       105,8      280,6 

3 Hồ Mạnh Hùng Thành viên BKS tiền nhiệm      118        47,6      165,6 

4 Nguyễn Trọng Nghĩa 
Thành viên BKS kiêm 
nhiệm 4,7 4,7

5 Nguyễn Cao Cường 
Thành viên BKS kiêm 
nhiệm        36      297,7      333,7 

Cộng   1.677,2    5.693,9   7.371,1 
 
























































































