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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tài Nguyên 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  

 Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đổng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 85.000.000.000 đổng 

 Trụ sở chính:  Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

 VPGD: Phòng 510 Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thuý, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

 Điện thoại: (84-4) 6251 0894 

 Fax: (84-4) 6251 0895 

 Website: www.tainguyen.vn 

 Mã cổ phiếu: TNT 

 Sàn giao dịch:  Sở  Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) 

 Mã ISIN: VN000000TNT7 

 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu   

2. Quá trình hình thành và phát triển 

a. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Tài Nguyên được hình hình dựa trên nền tảng các công ty sau: 

 Công ty TNHH Dương Quân 

 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên 

 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên: 

- Ngày 24/02/2006, Công ty TNHH Dương Quân được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 

3,6 tỷ đồng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102024446 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hà Nội cấp ngày 24/02/2006) với lĩnh vực hoạt động chính là bất động sản, khoáng sản 

và các dịch vụ tư vấn liên quan. 
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- Ngày 25/8/2006, Công ty TNHH Dương Quân được đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn 

và Đầu tư Tài Nguyên, vẫn giữ nguyên vốn điều lệ là 3,6 tỷ đồng (Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0102024446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25/8/2006). 

Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản và tư vấn khoáng sản. 

- Ngày 02/7/2007, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên được chuyển đổi thành 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty lên 

15 tỷ đồng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018230 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hà Nội cấp ngày 02/7/2007), và bổ sung thêm lĩnh vực một số lĩnh vực kinh doanh và 

thay đổi trụ sở về số 2 ngõ 45 đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. 

- Ngày 18/6/2008, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên được đổi tên thành Công 

ty Cổ phần Tài Nguyên, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty lên thành 30 tỷ đồng (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp 

ngày 18/6/2008). Nguồn vốn điều lệ tăng thêm nhằm đầu tư dự án mỏ chì – kẽm Điện Biên 

và góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài Nguyên Đất Việt để khai thác mỏ titan Bình Định. 

- Giữa năm 2009, mỏ chì – kẽm tại Mùn Chung, Xá Nhè, Điện Biên đã hoàn tất giai đoạn 

đầu tư, và bắt đầu đi vào sản xuất thử. Cuối năm 2009, mỏ đã mang lại doanh thu cho Công 

ty. 

- Năm 2009 cũng là năm bản lề để Công ty triển khai thêm mảng kinh doanh bất động sản 

với sự ra đời của Công ty Cổ phần sàn bất động sản Tài Nguyên và góp vốn liên doanh xây 

dựng khu chung cư và văn phòng làm việc cho thuê tại Nhân Chính – Hà Nội. Cuối năm 

2009, khu chung cư và văn phòng làm việc cho thuê tại Nhân Chính – Hà Nội đã được 

khởi công xây dựng và dự kiến năm 2010 sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. 

- Định hướng của Công ty trong thời gian tới là phát triển song song hai lĩnh vực là khoáng 

sản và bất động sản.Sau khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện 3 lần 

phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.  Vốn thực góp sau khi tăng vốn là 85 tỷ đồng. Công 

ty trở thành Công ty đại chúng từ 02/12/2009 và đã đăng ký Công ty đại chúng với 

UBCKNN và được chấp thuận đủ điều kiện là Công ty đại chúng. 

- Quá trình tăng vốn của Công ty như sau: 

Bảng 1: Quá trình tăng vốn Điều lệ của Công ty 
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Đơn vị: 1.000 đồng 

Thời gian Vốn điều lệ 

đăng ký 

Vốn thực góp Giá trị tăng vốn 

thực góp 

Phương thức tăng 

vốn 

Khi thành lập 

(02/07/2007) 
15.000.000 15.000.000  Góp vốn ban đầu 

Lần 1: 

18/06/2008 
30.000.000 30.000.000 15.000.000 

Phát hành cho cổ 

đông hiện hữu theo 

quy định của Luật 

doanh nghiệp (*) 

Lần 2: 

04/12/2008 
40.000.000   40.000.000 10.000.000 

Phát hành riêng lẻ 

theo quy định của 

Luật doanh nghiệp 

(**) 

Lần 3:  

10/06/2009 
85.000.000 85.000.000 40.000.000 

Phát hành riêng lẻ 

theo quy định của 

Luật doanh nghiệp 

(***) 

Nguồn: Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

(*) Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 

tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/QĐHĐCĐ-CPTN ngày 17/06/2008 thông 

qua việc phát hành cho 3 cổ đông hiện hữu. 

Sau khi tăng vốn, vốn điều lệ thực góp là 30 tỷ đồng  

(**) Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 

40 tỷ đồng thông qua việc chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư bên ngoài theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên số 12/QĐ-CPTN ngày 22/11/2008.   

HĐQT Công ty quyết định phát hành cho 14 đối tượng theo Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 

22/11/2008. Sau khi cổ đông nộp tiền, còn lại 500.000 cổ phiếu không mua hết HĐQT Công ty 

phân phối tiếp cho 16 đối tượng khác, tổng cộng số lượng cổ đông đã nộp tiền của đợt tăng vốn 

từ 30 tỷ lên 40 tỷ là 30 người (trong đó có 1 cổ đông hiện hữu của Công ty). Vốn điều lệ thực 

góp là 40 tỷ đồng 
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(***) Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 

85 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 26 ngày 10/06/2009 

như sau: 

  Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư: 2.500.000 CP. 

 Phát hành cho cổ đông hiện hữu bao gồm cả cổ đông đăng ký mua nốt 500.000 cổ phiếu 

không mua hết được phân phối lại của đợt tăng vốn từ 30 tỷ lên 40 tỷ: 2.000.000 CP. 

Tổng cộng số lượng đối tượng thực tế nộp trong đợt này là 79 cổ đông. Số cổ phiếu thực 

tế phát hành là: 4.500.000 cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt phát hành là: 47.105.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ thực góp là 85 tỷ đồng. 

b. Niêm yết 

Ngày 21 tháng 5 năm 2010 Công ty đã được sở GDCK thành phố HCM chấp thuận chính 

thức niêm yết 8,5 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với giá 

chào sàn là 24.000 đồng/cổ phiếu.  

c. Các sự kiện khác 

♦  Tháng 07 năm 2010 Công ty đã được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận cho đầu tư khu 

đô thị Tài Nguyên EcoCity quy mô 98ha tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện tại TNT 

đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

♦  Tháng 10 năm 2010 Công ty đã ký Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư khu nhà ở đô thị Kiêu 

Kỵ quy mô 17ha tại huyện Gia Lâm, Hà Nội trong đó Tài Nguyên chiếm 70% và cũng đã được 

UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương. Hiện tại Công ty và các đối tác đang tiến hành 

các thủ tục để được duyệt quy hoạch 1/500. 

♦  Tháng 10 năm 2010 TNT đã tiến hành ĐHĐCĐ bất thường thành công, hiện tại TNT 

đang hoàn thiện hồ sơ để sớm được tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. 

♦  Mở rộng quan hệ với các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là các 

nhà đầu tư Nhật Bản. 

♦  Công ty và lãnh đạo chủ chốt đã nhận được những giải thưởng cao quý của Nhà nước 

trao tặng… 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

a.  Ngành nghề kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm: 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 
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- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng, bạc, đá quý và kim loại Nhà nước 

cấm); 

- Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); 

- Môi giới, xúc tiến thương mại; 

- San lấp mặt bằng các công trình xây dựng; 

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 

- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; 

- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (không bao gồm kinh 

doanh phòng hát  Karaoke, quán Bar, vũ trường); 

- Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; 

- Kinh doanh bất động sản; 

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); 

- Kinh doanh các dịch vụ về môi trường; 

b. Tình hình hoạt động 

 Các lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh chính của Công ty là đầu tư kinh doanh bất 

động sản, khoáng sản, sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng…Các dự án và hoạt động kinh 

doanh tiêu biểu sau: 

 Lĩnh vực khoáng sản 

Lĩnh vực khoáng sản bao gồm 2 hoạt động chính: Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng 

sản và tư vấn trong lĩnh vực khoáng sản. 

Đối với hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, Công ty đang thực hiện dự 

án khai thác quặng chì – kẽm hàm lượng thấp ở mỏ chì – kẽm của khu vực bản Xá Nhè, xã Mùn 

Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên để chế biến tinh quặng đạt tiêu chuẩn chất lượng nhằm 

cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy trong nước và xuất khẩu. Nhà máy tại Xá Nhè, xã Mùn 

Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được Công ty giao cho Công ty TNHH Tài nguyên và 

Khoáng sản Hà Nội - Điện Biên quản lý. Công suất của của nhà máy hiện nay là 150 tấn quặng 

nguyên khai/ngày. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ Quý IV năm 2009 và đã mang lại lợi 

nhuận cho Công ty. Do đặc điểm thân quặng tại mỏ khai thác, Công ty áp dụng kỹ thuật khai 

thác quặng nguyên khai lộ thiên. Sản phẩm tinh quặng chì kẽm của Công ty đạt hàm lượng chì, 

kẽm trên 50% và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định của Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 

18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản. Trong năm 
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2009, ngoài việc tiêu thụ nội địa, sản phẩm của Công ty đều xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong 

thời gian tới, Công ty định hướng tăng dần tỷ trọng tiêu thụ nội địa để đa dạng hóa đối tượng 

khách hàng, tiết kiệm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian thanh toán của đối tác và qua đó 

tăng khả năng quay vòng vốn.  

Hình ảnh sản phẩm chính của Công ty như sau:  

  

Quặng Nguyên khai Chì Quặng Nguyên khai kẽm 

  

Quá trình thăm dò Quá trình khai thác 
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Quá trình chế biến Sản phẩm tinh quặng chì xuất khẩu 

Nguồn: Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

Đối với hoạt động tư vấn trong lĩnh vực khoáng sản, tuy thời gian hoạt động chưa lâu 

nhưng cán bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty đã có kinh nghiệm tư vấn trình tự thủ tục xin cấp 

phép khai thác khoáng sản. Công ty đã ký kết Hợp đồng tư vấn trình tự thủ tục xin cấp phép khai 

thác khoáng sản trong năm 2009. Hoạt động tư vấn trong lĩnh vực khoáng sản một mặt tạo thêm 

lợi nhuận, mặt khác giúp đội ngũ cán bộ nhân viên tích lũy thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin 

cấp phép khai thác khoáng sản để hỗ trợ cho hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng 

sản của Công ty. 

  Bất động sản 

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công ty mới được triển khai trong năm 2009 với hai 

hoạt động chính là tư vấn, môi giới bất động sản và kinh doanh bất động sản. 

Hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản do chính Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Công ty 

con là Công ty Cổ phần sàn bất động sản Tài Nguyên (Nay là Công ty CP Đầu tư Thương mại 

Dịch vụ Tài Nguyên) thực hiện. Việc thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài 

Nguyên nhằm tạo thêm kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm cho chính Công ty mà sắp tới đây là 

sản phẩm của dự án xây dựng khu chung cư và văn phòng làm việc cho thuê tại khu chung cư 

Nhân Chính. Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên cũng được Công ty 

mẹ hỗ trợ về tài chính để chủ động tìm kiếm thêm nguồn hàng trên thị trường bất động sản cung 

cấp cho sàn giao dịch. 

Một số dự án bất động sản chủ yếu:  

 Một là, Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc cao cấp Nhân Chính: Diện tích dự án 

gần 10.000m2. Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Cty CP Tài Nguyên tham gia là 25%, dự 

án hiện tại đang thi công phần móng.  

 Hai là, Dự án khu nhà ở đô thị tại huyện Gia Lâm, Hà Nội: Diện tích gần 20ha. Tổng 

vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và sẽ 

sớm được triển khai. 

 Ba là, Dự án khu đô thị Tài Nguyên EcoCity: Diện tích 98ha tại huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Hiện đã được phê duyệt  quy 

hoạch chi tiết 1/500 và chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo.  
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 Bốn là, Dự án Khu nhà ở tại thành Phố Điện Biên: Tổng diện tích 6,5ha tại thành 

phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Công ty cổ 

phần xây dựng Điện Biên tham gia 30% dự án. Đã hoàn thiện thiết kế tỷ lệ 1/500, 

dự kiến thi công quý 3 năm 2015. 

  Vật liệu xây dựng 

 Nhà máy gạch tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình: Đã được cấp giấy phép đầu tư. 

Hiện tại Công ty đang tiến hành tổ chức công tác giải phóng mặt bằng.  

 Kinh doanh vật liệu xây dựng:  Công ty định hướng mở rộng hoạt động thương mại 

trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Các đối tác của công ty là các công ty kinh doanh 

trong lĩnh vực bất động sản, do đó Công ty có nhiều lợi thế về quan hệ kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trực tiếp cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án do 

Công ty làm chủ đầu tư nhằm tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh 

tranh trên thị trường.  

c. Địa bàn kinh doanh 

Địa bàn kinh doanh chủ yếu của công ty là tại Hà Nội , Thành phố HCM và các tỉnh Hòa 

Bình, Điện Biên… 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

a. Mô hình quản trị 

Công ty Cổ phần Tài Nguyên được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo: 

 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2006. 

 Điều lệ Công ty được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 

17/05/2014.  
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b. Cơ cấu bộ máy quản lý 

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty      

 

CÔNG TY 

CON 

CÁC PHÒNG 

BAN 

CTY LIÊN 

KẾT 

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH- NHÂN SỰ 

CTY CP LUẬT 

TÀI NGUYÊN 

CTY CP TM DV ĐT 

TÀI NGUYÊN 

PHÒNG KINH 

DOANH 

CTY CP XD TÀI 

NGUYÊN HÀ NỘI PHÒNG KẾ TOÁN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

BAN CỐ VẤN 



c. Các công ty con, công ty liên kết 

+ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: không có 

+ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên 

- Địa chỉ: Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 8) số 0103903765 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/07/2014. 

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng) 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản, 

dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động 

sản, dịch vụ quản lý bất động sản; Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh 

thương mại, dịch vụ...v.v. 

- Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: 

1.530.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ.  

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên đã đi vào hoạt động từ năm 

2009 với chức năng chủ yếu là nơi phân phối các sản phẩm bất động sản của Công ty Cổ phần 

Tài Nguyên, đồng thời Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên cũng chủ động kiếm 

nguồn hàng để cung cấp cho sàn giao dịch.  

+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:  

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, tại thời điểm 31/12/2014, Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên thực hiện đầu tư, liên kết và góp vốn vào các công ty sau: 

1. Công ty Cổ phần xây dựng Tài Nguyên Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 17, lô 2A, đường Trung Yên 1, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0104562719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp ngày 26/03/2010. 

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng 

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt, xây dựng 

công trình đường bộ, xây dựng các công trình công ích, xây dựng các công trình kỹ thuật 
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dân dụng: các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoát chất, đường thuỷ, bến cảng và các công 

trình trên song, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê, xây dựng đường hầm... 

Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: nắm giữ 

2.808.000 cổ phần tương ứng 18,72%  . Giá trị đầu tư ghi nhận tại 31/12/2010: 28,080 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội mới đi vào hoạt động vào cuối háng 3 năm 

2010 với chức năng chính là phát triển các dự án đầu tư bất động sản mới, và giúp Công ty Cổ 

phần Tài Nguyên mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. 

2. Góp vốn liên doanh thực hiện dự án đầu tư Khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn 

phòng làm việc tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân. 

Dự án toà nhà Chung cư, văn phòng cho thuê và biệt thự đường Nguỵ Như Kon Tum - Lê 

Văn Thiêm, Hà Nội do Tổng Công ty Thành An – Bộ Quốc Pḥng quản lư, Dự án đầu tư có diện 

tích khoảng 9.134 m2, với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. TNT tham gia vào liên doanh thực 

hiện dự án trên với 25% vốn góp, đảm nhận phần cung cấp tài chính, nguyên vật liệu xây dựng 

và bán hàng cho dự án. Tháng 9/2009, Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã ký kết hợp đồng với 3 

đối tác để cùng triển khai dự án trên. Hiện tại dự án đã thi công xong phần móng. 

5. Định hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

-  Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, 

hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thông qua.  

- Tối đa hoá hiệu quả đầu tư chung của Công ty.  

- Hướng tới một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất 

động sản và khai khoáng 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

-  Chuyên nghiệp và năng động, Công ty cổ phần Tài Nguyên từng bước phát triển, đã và 

đang khẳng định trở thành đối tác tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

-  Liên danh liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn, nâng 

cao vị thế của công ty.  

-  Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế 

phân phối lợi ích và hoạt động của công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao 

động và cổ đông đóng góp phần xây dựng công ty ngày càng phái triển bền vững.  
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- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho 

đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất 

kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng được tốc độ phát triển của đất nước và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

-  Với chiến lược phát triển nhanh, đúng đắn, công ty đang vươn tới mục tiêu trở thành 

công ty niêm yết có vốn hóa lớn trên sàn GDCK HCM. 

-  Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh BĐS: Với định hướng đây là một trong các lĩnh vực 

kinh doanh chính của công ty. Lĩnh vực này được Công ty bắt đầu quan tâm và phát triển. Đặc 

biệt là từ năm 2009 trở lại đây Công ty đã bắt đầu đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư cao cấp 

tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong chiến lược phát triển của mình đến năm 2015 và 

các năm tiếp theo, Công ty luôn coi lĩnh vực kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực 

hoạt động chủ yếu. Ngoài mang lại lợi nhuận, lĩnh vực này còn hỗ trợ cho lĩnh vực xây lắp, sản 

xuất công nghiệp Vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác cùng phát triển. Phấn đấu trong tương 

lai, Công ty sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt 

Nam. Để đạt được mục tiêu này, Công ty sẽ không ngừng củng cố và hình thành các đơn vị 

chuyên kinh doanh bất động sản và đa dạng hóa các loại hình đầu tư và kinh doanh bất động sản. 

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

Công ty luôn ý thức phát triển phải bền vững. Do đặc thù hoạt động của công ty là khai 

thác, chế biến tài nguyên thiên nhiên, vì vậy trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 

công ty luôn gắn với phát triển bền vững, phát triển gắn với bảo vệ môi trường. 

Ở những nơi công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn có các hoạt động xã 

hội và cộng đồng, công ty luôn ý thức đó là một phần trách nhiệm của mình, phát triển của công 

ty luôn gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. 
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6. Các rủi ro 

Thuận lợi 

Chính sách của Nhà nước về khoáng sản  

Luật Khoáng sản được Quốc hội khoá IX thông qua năm 1996 và được sửa đổi bổ sung 

một số điều vào năm 2005 đã bộc lộ nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do đó, Quốc 

hội dự kiến sẽ sửa đổi Luật Khoáng sản vào kỳ họp quốc hội tháng 11 năm 2010, trong đó, quy 

định chặc chẽ hơn việc quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, bỏ quy chế xin cho 

các mỏ khoáng sản. Đây là rào cản đói với các đối thủ gia nhập ngành khoáng sản. 

Kinh nghiệm và năng lực của Ban quản trị điều hánh 

TNT có một Ban quản trị điều hành là những người có năng lực, kinh nghiệm, và nhiệt 

huyết trong hai lĩnh vực vực khoáng sản và bất động sản; đồng thời có nhiều quan hệ và thông 

tin liên quan đến các địa điểm mỏ trữ lượng lớn và các dự án bất động sản. Đây là một trong 

những nhân tố then chốt giúp Công ty luôn khai thác được cơ hội, chủ động đối phó được với 

thách thức để không ngừng lớn mạnh. 

Áp dụng các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm 

Đội ngũ chuyên gia của Công ty được đúc rút nhiều kinh nghiệm thông qua quá trình sản 

xuất thử, do đó, chi phí sản xuất càng năm về sau giảm so với những năm trước. Hơn nữa, Công 

ty đã đi vào giai đoạn hoạt động ổn định sau giai đoạn sản xuất thử năm 2009 nên sản lượng và 

chất lượng sản phẩm của Công ty những năm tới dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng ổn định. 

Giá bán của sản phẩm chì kẽm đang trong xu thế tăng 

Do nền kinh tế dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, nhu cầu 

các kim loại cơ bản cho sản xuất công nghiệp đang tăng dần lên. Dự báo giá chì sẽ tăng trong 

năm nay do nhờ nhu cầu cao của từ phía các nhà sản xuất ô tô và pin, ắc quy toàn cầu, đặc biệt là 

Trung Quốc và Ấn Độ. Giá chì năm hồi tháng 6/2009 từ 1.700 USD/tấn đã tăng lên mức 2.300 

USD/tấn vào giữa tháng 1/2010. Giá chì thế giới năm 2010 dao động ở mức 2.303 USD/tấn, tăng 

33% so với năm 2009. Giá kẽm năm 2010 đạt trung bình 2.270 USD/tấn và cầu sẽ vượt cung 

khoảng 86.000 tấn. 

Khó khăn 

Sự thay đổi của chính sách thuế 

 Mức thuế xuất khẩu kim loại chì, kẽm trong năm 2008 được thay đổi từ 15% đến 20% 

theo Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06/06/2008 của Bộ Tài Chính. Do đó, giá bán chì 



TNT – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 16 

kẽm của doanh nghiệp cũng tăng theo. Trong thời gian tới, nếu Chính phủ tiếp tục tăng thuế xuất 

khẩu chì kẽm, trong khi Công ty không thể tăng ngay giá bán cho các đối tác thì lợi nhuận của 

Công ty sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.  

Giá cả nguyên vật liệu tăng 

Một trong những chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn hàng bán của Công ty là giá 

điện, chiếm tới gần 20% trong cơ cấu giá vốn của Công ty. Giá điện năm 2010 tăng 6,8% so với 

năm 2009. Đây cũng là một thách thức đối với Công ty. Công ty sẽ phải tính toán sắp xếp các ca 

sản xuất hợp lý để tận dụng nguồn điện. Một khó khăn khác nữa của Công ty là Công ty nằm ở 

vùng sâu vùng xa, khó khăn về địa lý, nên việc cung cấp điện sản xuất của Công ty cũng gặp một 

số khó khăn nhu bị cắt điện, nguồn cung không ổn định… Để hạn chế khó khăn này, Công ty đã 

chủ động dựng đường truyền tải điện riêng phục vụ cho hoạt động sản xuất.  

Điều kiện tự nhiên 

Thời tiết mưa nhiều, thời gian mưa trong năm chiếm tới 50% cũng ảnh hưởng không tốt 

đến việc khai thác tuyển mỏ và thực hiện các dự án của Công ty. Công ty thường chỉ tập trung 

khai thác và chế biến khoáng sản vào mùa khô, trong khoảng quý I và quý IV hàng năm. Sản 

lượng sản phẩm trong mùa mưa (quý II và quý III) hàng năm chỉ bằng một nửa so với các quý 

mùa khô. 

II.  Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 
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 Trong năm 2014, do tình hình khó khăn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty không đạt được như kế hoạch đề ra, tuy nhiên công ty cũng xác định đó là năm cơ cấu 

tổ chức lại mô hình tổ chức, cắt giảm các bộ phận kinh doanh không hiệu quả, giảm chi phí, tập 

trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh hiệu quả, đặt nền tảng cho sự bứt phá trong năm 

2015. 
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

Đơn vị: triệu đồng 

 

STT 

 

Các chỉ tiêu chính 

Thực hiện năm 

2013 

Năm 2014 

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 

1 Tổng tài sản 132.998 - 148.353 - 

2 Vốn chủ sở hữu 82.448 - 87.295 - 

3 Doanh thu 15.470 100.000 21.407 21% 

4 Lợi nhuận sau thuế (19.390) 7.800 4.814 62% 

5 EPS (đồng/CP) (2.282) 718 570 - 

Do khó khăn của nền kinh tế nói chung và cũng do đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty, 

trong năm 2014, các kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty đều không đạt kỳ vọng.  

2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành:  

Công ty Cổ phần Tài Nguyên được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo: 

 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2006. 

 Điều lệ Công ty được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 

17/05/2014.  
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Hình 1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty      
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ĐỐC 

BAN CỐ VẤN 
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Đại hội đồng cổ đông  

 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy 

định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho 

năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát của Công ty… 

 Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ 

Đại hội. HĐQT đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. HĐQT công ty có 05 thành viên. Cơ cấu HĐQT của Công ty như sau: 

Ông Nguyễn Gia Long Chủ tịch HĐQT 

Ông Trương Sơn Hiền Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Bá Huấn  Thành viên HĐQT 

Ông Đoàn Văn Tú                  Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Gia Minh          Thành viên HĐQT 

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra. Ban kiểm soát có nhiệm vu kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh 

doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và 

Ban giám đốc. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về 

những công việc thực hiện của Ban. Ban kiểm soát của Công ty có 04 thành viên. Cơ cấu Ban 

kiểm soát của Công ty như sau: 

Bà Trần Thị Trâm   Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Tạ Quang Huy     Thành viên 

Ông Vũ Hồng Lâm   Thành viên 
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Bà Hà Huyền Trang  Thành viên 

 Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc và 01 Kế 

toán trưởng. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và 

duy nhất trước Hội đồng quản trị về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phó Tổng 

giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Ban giám 

đốc của Công ty như sau: 

Ông Vũ Tuấn Hoàng   Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Bá Huấn  Phó Tổng Giám đốc 

    Ông Đoàn Năng Tuân  Phó Tổng Giám đốc  

 Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng được Tổng giám đốc đề nghị và do HĐQT bổ nhiệm. 

Bà Vũ Thị Hồng Nhung   Kế toán trưởng 

 Phòng Kế toán 

Phòng Kế toán chịu trách nhiệm báo cáo cho Ban giám đốc về tình hình tài chính, tình hình 

sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện vai trò tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về 

công tác hoạt động tài chính trong Công ty; theo dõi, kiểm tra và lập báo cáo về tình hình sử 

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát hạch toán kế toán nội bộ của các đơn vị trực thuộc, 

hạch toán chi phí của từng đối tượng theo chế độ kế toán ban hành; tham mưu cho Tổng giám 

đốc công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, kế toán theo 

quy định của Nhà nước và của Công ty; lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo chế độ 

báo cáo tài chính hiện hành; lập kế hoạch thu chi, theo dõi các khoản phải thu, phải trả. 

 Phòng Tổ chức - Hành chính 

Phòng Tổ chức-Hành chính chịu trách nhiệm quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính 

và con dấu; quản lý hồ sơ lao động, sổ bảo hiểm xã hội, thực hiện quản lý lao động, tiền lương và 

các chế độ đối với CBCNV; tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy sản xuất 

kinh doanh và bố trí nhân sự cho nhu cầu phát triển của Công ty; xây dựng kế hoạch, chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của 
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Công ty; quản lý cơ sở vật chất của Công ty, thu mua văn phòng phẩm, giữ gìn môi trường, vệ 

sinh trong khuôn viên Công ty, điều phối tài xế phục vụ công tác cho CBCNV; đảm bảo công tác 

an toàn trong lao động, phòng cháy chữa cháy. 

  Phòng Đầu tư - Phát triển 

Phòng Đầu tư - Phát triển chịu trách nhiệm tìm kiếm các mỏ khoáng sản mới; tổ chức xây 

dựng các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp và giải trình cho các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 

quyền trong quá trình xin phép khai thác và chế biến khoáng sản; quản lý vốn đầu tư ở các công 

ty đã góp vốn liên kết, liên doanh; tìm kiếm và đề xuất các cơ hội đầu tư mới cho Ban giám đốc. 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT 

- Họ và tên: Nguyễn Gia Long  

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 21/05/1977  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 012636740 cấp ngày 30/11/2006 tại Hà Nội 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Đông Phương Yên – Chương Mỹ - Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú : Số 61/562 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 

- Số ĐT liên lạc :  04. 62518094 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, thạc sĩ quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác :  

 Năm 1999 – 2003: Giám đốc công ty TNHH Long Phát 

 Năm 2003 – 2008: Chuyên viên Bộ Tài Nguyên và Môi trường 
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 Năm 2008 – nay: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên. 

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 26.000 cổ phần chiếm 0,31% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số cổ phần của những người có liên quan:   

Họ tên Quan hệ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

Nguyễn Thị Điểm Mẹ đẻ 2.000 0,0235 

Nguyễn Thị Liên Em gái 1.000 0,0118 

Nguyễn Gia Khoa Em trai 2.000 0,0235 

 

Ông Trương Sơn Hiền – Thành viên HĐQT 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 12/06/1968  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 011921521 cấp ngày 06/12/1995 tại Hà Nội 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: Số 35, ngõ 3, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 

- Số ĐT liên lạc : 04. 62510894 
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- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác :  

 Năm 1982 – 1986: Học viên sĩ quan Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị 

 Năm 1986 - 1987: Trợ lý Giám đốc, Quản lý trưởng nhà máy Z113 – Bộ Quốc phòng 

 Năm 1987 – 1994: Thành viên Đoàn ca múa – Tổng cục Chính trị 

 Năm 1994 – 1998: Sinh viên trường Đại học Luật và Đại học Ngoại thương Hà Nội 

 Năm 1998 – 2000: Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ Ngọc Hà 

 Năm 2000 – 2002: Phó giám đốc Công ty TNHH Nhà đẹp 

 Năm 2002- 2006: Trưởng phòng Kinh doanh XNK Công ty CP thép Nhật Việt 

 Năm 2006 – 2008: Giám đốc điều hành Công ty CP Tài Nguyên 

 Năm 2008 – nay: Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên, thành viên HĐQT 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Người có liên quan: Không 

Ông Nguyễn Bá Huấn – Thành viên HĐQT 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 30/04/1977  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 111291417 cấp ngày 02/03/2009 tại Hà Nội  

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 
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- Quê quán : Đông Phương Yên – Chương Mỹ - Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú : Đông Phương Yên – Chương Mỹ - Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 04. 62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác :  

 Năm 2001 – 2003: Phó Giám đốc Công ty TNHH Long Phát 

 Năm 2003 – 2006: Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam 

 Năm 2006 – 6/2008: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 6/2008 – 11/2008: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 12/2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần chiếm 0,12% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan:   

Họ tên Quan hệ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

Nguyễn Thị Hoàn Vợ 2.000 0,0235 

Nguyễn Bá Đạt Em trai 2.000 0,0235 

Nguyễn Bá Thắng Em trai 2.000 0,0235 
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Ông Đoàn Văn Tú – Thành viên HĐQT 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 28/10/1977  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 013124650 cấp ngày: 10/10/2008 tại CA TP HN 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú : Khu TT H26, Phú Thứ, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 04.6251894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

- Quá trình công tác :  

 Năm 2002 - 2004: Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà 

Kim Sơn. 

 Năm 2004 – 2009: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt 

Nam. 

 Năm 2009 - nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Tài Nguyên, thành viên HĐQT 

- Chức vụ công tác hiện nay: thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần,  chiếm 0,0118% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không 
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Ông Nguyễn Gia Minh – Thành viên HĐQT 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 08/04/1984  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 111845941 cấp ngày: 26/05/2009 tại CA TP Hà Nội  

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Hà Tây 

- Địa chỉ thường trú : Thôn 2, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 04.62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác :  

 Năm 2009 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sàn Bất động sản 

Tài Nguyên, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ công tác hiện nay: thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ 

Phần sàn Bất động sản Tài Nguyên 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần chiếm 0,0235% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có  

Ban Tổng Giám đốc 
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Ông Vũ Tuấn Hoàng   – Tổng giám đốc 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 27/04/1971  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 011833485 Cấp ngày 30/08/2000 tại CA Hà Nội        

- Quốc tịch : Việt Nam  

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán : Số 51, Ngõ 562, Bưởi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú : Số 51, Ngõ 562, Bưởi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  

- Số ĐT liên lạc :  04. 62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế đối ngoại 

- Quá trình công tác :  

 Năm 1994 - 1997: Phó phòng Giao dịch và Ngân quỹ - Ngân hàng VPBank 

 Năm 1997 - 1998: Trợ lý TGĐ, Giám đốc Trung tâm thương mại – Tổng Công ty Hồ Tây, 

Ban Tài chính Quản trị Trung ương  

 Năm 1998 – 2005: Phó Giám đốc điều hành, Giám đốc các dự án quốc tế - Công ty tư vấn 

Tài chính Ngân hàng  

 Năm 2005 - 2008: Phó TGĐ thứ nhất – Công ty liên doanh chế tạo xe máy LIFAN Việt 

Nam 

 Năm 2008 – 2010: Trợ lý TGĐ, Chánh Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Bất động sản 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

 Tháng 10/2010 – Nay: Phó TGĐ phụ trách đầu tư và kinh doanh – Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên  

- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám Đốc  Công ty CP Tài Nguyên  

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
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- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có 

 

Ông Đoàn Năng Tuân  – Phó Tổng giám đốc 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 19/01/1978 

- Số chứng minh thư nhân dân: 013276502 cấp ngày 23/03/2010 tại Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình. 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. 

- Số điện thoại liên lạc:  04.62510894 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính – ngân hàng 

- Quá trình công tác: 

 Tháng 10/2010 – nay: Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần Tài Nguyên 

 Tháng 03/2010 – Tháng 10/2010: Giám đốc tài chính - Công ty cổ phần Tài Nguyên 

 Tháng 09/2009 – Tháng 03/2010: Phó tổng giám đốc – Công ty Đầu tư Xây dựng Hải Vân 

 Tháng 08/2008 - Tháng 09/2009: Giám đốc tài chính - Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt 

Tín 

 Tháng 07/2007 - Tháng 08/2009: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín 
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 Tháng 10/2006 - Tháng 07/2007: Kế toán trưởng - Astral Infotech Vietnam 

 Tháng 01/2006 - Tháng 10/2006:  Kiểm toán viên cao cấp - Công ty Kiểm toán DAACO 

 Tháng 07/2004 -Tháng 12/2005: Chuyên viên tư vấn kế toán, tài chính - SCS (Vietnam) 

Co., Ltd 

 Tháng 07/2004 - Tháng 12/2005: Kế toán trưởng - The Zenitaka Corporation TLIP 

 Tháng 09/2000 - Tháng 07/2004: Phó GĐ tư vấn đầu tư, tài chính - Cty CP Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng cơ sở hạ tầng  

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có 

 

Ông Nguyễn Bá Huấn   – Phó Tổng giám đốc (Như trên) 

 

Ban kiểm soát 

Bà Trần Thị Trâm – Trưởng Ban kiểm soát 

- Họ và tên: Trần Thị Trâm 

- Giới tính: Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: 17/12/1983 

- Số chứng minh thư nhân dân: 151470817 cấp ngày 26/2/2009 tại Thái Bình 

- Quốc tịch: Việt Nam 
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- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Tân Lập – Vũ Thư – Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú: Tân Lập – Vũ Thư – Thái Bình 

- Số điện thoại liên lạc: 04.62510894 

- Trình độ văn hoá:12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Luật sư  

- Quá trình công tác: 

 Từ 2005-2007: Trưởng phòng Tư vấn - Văn phòng Luật sư Đại Cát Việt 

 Từ 2007-2009: Chuyên viên pháp lý - Cục trợ giúp pháp lý Bộ tư pháp 

 Từ 20010-nay: Trưởng phòng pháp chế Công ty CP Tài Nguyên 

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tài Nguyên 

- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác : Không 

- Sở hữu cổ phần cá nhân: 800 cổ phiếu, chiếm 0,009 % vốn điều lệ. 

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không 

 

Ông Tạ Quang Huy – Thành viên Ban kiểm soát 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 10/09/1975  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 011880218 Cấp ngày 10/01/2002 tại CA Hà Nội        

- Quốc tịch : Việt Nam  
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- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Duy Tiên, Hà Nam 

-  Địa chỉ thường trú : Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

-  Số ĐT liên lạc : 04.62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật 

- Quá trình công tác :  

 Năm 1999 - 2001: Cán bộ kinh doanh công ty TAICERA 

 Năm 2001 – 2003: Nhân viên tư vấn luật Công ty Long Phát 

 Năm 2004 – 2006: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại và sản 

xuất Anh Sơn 

 Năm 2006 - 2008: Nhân viên tư vấn luật Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Năm 2008 – 2010: Trưởng ban Kiểm soát, nhân viên tư vấn luật Công ty Tài Nguyên 

 Năm 2010 – nay: Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng đầu tư Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên  

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tài Nguyên  

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần chiếm 0.0235% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có 

 

Ông Vũ Hồng Lâm – Thành viên Ban kiểm soát 
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- Giới tính:  Nam  

-  Số CMND  013023129  ngày cấp 29/11/2007  nơi cấp CATPHN 

-  Ngày tháng năm sinh: 05/01/1973 

-  Nơi sinh: Thái Bình    

-  Quốc tịch: Việt Nam 

-  Dân tộc: Kinh 

-  Quê quán: Tây Lương – Tiền Hải – Thái Bình 

-  Địa chỉ thường trú: 43 Tổ 19, Cụm 3, Ngõ 158 Ngọc Hà – Ba Đình - Hn 

-  Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

- Trình độ văn hoá: Đại Học 

-  Trình độ chuyên môn: QTKD Tổng Hợp 

-  Quá trình công tác: 

 2004-2008: công tác tại công ty CP dược phẩm TW1. 

 2009-2010: Nhân viên phòng kinh doanh dự án Tổng công ty vật tư nông nghiệp. 

 2011 đến nay: nhân viên kinh doanh- chủ tịch công đoàn công ty CP Tài Nguyên. 

-  Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty cổ phần Tài Nguyên: 

-  Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

-  Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 

Trong đó:  + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

Bà Hà Huyền Trang  – Thành viên Ban kiểm soát 

- Số CMND  013476188  ngày cấp 13/10/2011  nơi cấp CA Hà Nội 

- Giới tính:  � Nam    Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1987 

- Nơi sinh: Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La 

- Quốc tịch: Việt Nam 
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- Dân tộc: Thái 

- Quê quán: Sơn La 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:  

- Trình độ văn hoá: Đại học 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

 Tháng 7/1013 đến 4/2014: Kế toán viên Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày 

Mới. 

 Tháng 10/2012 đến 3/2013: Trợ lý GĐ công ty TNHH truyền thông và giải trí Ngày Mới. 

 Tháng 5/2010 đến 10/2012: Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Tài Nguyên kiêm ủy viên 

BCH Công đoàn. 

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán viên Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

- Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần 

Trong đó:  + Sở hữu cá nhân: .1000 cổ phần 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 
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Kế toán trưởng 

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng 

- Giới tính : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh : 14/06/1981  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 151282902 Cấp ngày 21/06/2010 tại CA Thái Bình        

- Quốc tịch : Việt Nam  

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán : Tây Sơn - Tiền Hải – Thái Bình 

- Hộ khẩu thường trú : Khu 4 - Thị Trấn - Tiền Hải – Thái Bình 

- Chỗ ở hiện tại : Số nhà 1 ngách 18 ngõ 40 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung - Thanh Xuân – 

Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 0903202553 

- Trình độ văn hóa : Đại học 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

- Quá trình công tác :  

 Tháng 10/2014 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Tháng 12/2012 – 03/2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Năm 2010 – 12/2012: Kế toán tổng hợp – Công ty CP Tài Nguyên 

 Năm 2008 – 2009: Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH May và Quảng Cáo Việt  

 Năm 2005 -2008 : Kế toán trưởng – Công ty CP Công Nghệ HT  

 Năm 2002-2005: Kế toán viên – Công ty LD Thẻ Thông Minh MK 

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

-  Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành 

trong năm). 

 Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

người lao động.  
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a. Các khoản đầu tư lớn 

 Một là, Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc cao cấp Nhân Chính: Diện tích dự án gần 

10.000m2. Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Cty CP Tài Nguyên tham gia là 25%, dự án hiện 

tại đang thi công phần móng.  

 Hai là, Dự án khu nhà ở đô thị tại huyện Gia Lâm, Hà Nội: Diện tích gần 20ha. Tổng vốn 

đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và sẽ sớm 

triển khai. 

 Ba là, Dự án khu đô thị Tài Nguyên EcoCity: Diện tích 98ha tại huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Hiện đã được phê duyệt quy hoạch 

chi tiết 1/500 và đang chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo.  

 Bốn là, Dự án Khu nhà ở tại thành Phố Điện Biên: Tổng diện tích 6,5ha tại thành phố 

Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Công ty cổ phần xây 

dựng Điện Biên tham gia 30% dự án. Đã hoàn thiện thiết kế tỷ lệ 1/500, dự kiến thi 

công quý 3 năm 2015.  

b. Các công ty con, công ty liên kết 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên 

- Địa chỉ: Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 8) số 0103903765 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/07/2014. 

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng) 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản, 

dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động 

sản, dịch vụ quản lý bất động sản; Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh 

thương mại, dịch vụ...v.v. 

- Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: 

1.530.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ.  

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên đã đi vào hoạt động từ năm 

2009 với chức năng chủ yếu là nơi phân phối các sản phẩm bất động sản của Công ty Cổ phần 

Tài Nguyên, đồng thời Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên cũng chủ động kiếm 

nguồn hàng để cung cấp cho sàn giao dịch. 

+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:  

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, tại thời điểm 31/12/2014, Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên thực hiện đầu tư, liên kết và góp vốn vào các công ty sau: 

Công ty Cổ phần xây dựng Tài Nguyên Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 17, lô 2A, đường Trung Yên 1, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0104562719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp ngày 26/03/2010. 

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng 

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt, xây dựng 

công trình đường bộ, xây dựng các công trình công ích, xây dựng các công trình kỹ thuật 

dân dụng: các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoát chất, đường thuỷ, bến cảng và các công 

trình trên song, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê, xây dựng đường hầm.. 

Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: nắm giữ 

2.808.000 cổ phần tương ứng 18,72%  . Giá trị đầu tư ghi nhận tại 31/12/2010: 28,080 tỷ đồng. 
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Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội mới đi vào hoạt động vào cuối tháng 3 

năm 2010 với chức năng chính là phát triển các dự án đầu tư bất động sản mới, và giúp Công ty 

Cổ phần Tài Nguyên mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác  

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

132.998 

15.470 

(12.913) 

(6.417) 

(19.330) 

(19.4010) 

(2.282) 

148.353 

21.407 

4.815 

(1) 

4.814 

4.814 

570 

12% 

38% 

- 

- 

- 

- 

- 

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả 

hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất). 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

      TSLĐ - Hàng tồn kho 

           Nợ ngắn hạn 

 

 

1,01 

 

1,01 

 

 

 

1,19 

 

1,19 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,38 

0,61 

 

0,37 

0,63 

 

 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
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 Vòng quay hàng tồn kho: 

           Giá vốn hàng bán     

       Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

1,8 

 

0,12 

 

2 

 

0,14 

 

 

 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 H.số L.nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

 H.số L.nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

 H.số L.nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 H.số L.nhuận từ hđkd/D.thu thuần 

 

(1,25) 

(0,02) 

(0,01) 

(0,02) 

 

0,23 

0,24 

0,03 

0,23 
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5.  Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a. Cổ phần 

- Tổng  số cổ phần đang niêm yết: 8.500.00 cổ phần 

- Loại chứng khoán:          Cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán:            TNT 

- Cổ phiếu quỹ: không có 

- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: không có 

b. Cơ cấu cổ đông 

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông trong nước 573 8.015.570 94,30% 

 Cổ đông tổ chức 2 115,850 1,36% 

 Cổ đông cá nhân 570 7.899.720 92,94% 

2 Cổ đông nước ngoài 7 484.430 5,70% 

 Cổ đông tổ chức 1 15.000 0,18% 

  Cổ đông cá nhân 8 469.430 5,52% 

  TỔNG 580 8.500.000 100% 

Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 13/02/2015.  

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh 

e. Các chứng khoán khác: không có     

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Do tình hình khó khăn chung Công ty chưa đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh như 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.  

Tuy nhiên ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ toàn Công ty đã quyết tâm, nỗ lực không 

ngừng trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và đối tác. 
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Đặc biệt Công ty đã có những nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình và chuẩn bị kỹ càng các 

nguồn lực để duy trì sự ổn định và đạt được mục tiêu có thể bứt phá trong năm 2015.   

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau: 

 Đơn vị: triệu đồng 

 

STT 

 

Các chỉ tiêu chính 

Thực hiện năm 

2013 

Năm 2014 

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 

1 Tổng tài sản 132.998 - 148.353 - 

2 Vốn chủ sở hữu 82.448 - 87.295 - 

3 Doanh thu 15.470 100.000 21.407 21% 

4 Lợi nhuận sau thuế (19.390) 7.800 4.814 62% 

5 EPS (đồng/CP) (2.282) 718 570 - 

2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản 

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2013 giảm 25% so với tại thời điểm cuối năm 2012 

từ mức 177 xuống 133 tỷ. Tài sản của công ty tập trung chủ yếu ở đầu tư dài hạn và chưa thực sự 

phát huy hiệu quả, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty. Tình hình thu hồi công nợ chưa khả quan, các đối tác chưa có khả năng thanh toán các 

khoản công nợ đến hạn do đó trong năm 2013 công ty đã tiến hành trích lập dự phòng các khoản 

phải thu khó đòi, khoản này chiếm phần lớn trong tổng các chi phí quản lý của công ty và làm 

cho lợi nhuận của công ty bị âm. 

b) Tình hình nợ phải trả 

Các khoản nợ phải trả ngắn hạn của công ty tuy lớn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, công 

ty cũng đã làm việc với các đối tác và gia hạn các khoản nợ này. Đo đó trong ngắn hạn các 

khoản nợ phải trả không ảnh hưởng nhiều đến khả năng thanh toán của công ty. 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Năm 2014 công ty đã tiến hành tinh giảm bộ máy quản lý theo hướng chuyên môn hóa 

cao. Tách biệt quản trị công ty với quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Tiến hành thanh lý, 

giải thể các hoạt động kinh doanh không hiệu quả… 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc cao cấp Nhân Chính. Quy mô dự án: diện tích dự 

án 9.134m2 bao gồm 01 tòa nhà chung cư 24 tầng, 01 toà nhà văn phòng 12 tầng và khu biệt thự nhà 

vườn. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ VNĐ. Tỷ lệ Cty CP Tài Nguyên: Tham gia 25% dự án. 

Hiện tại dự án đã hoàn thiện phần khoan cọc móng.  

Dự án khu nhà ở đô thị Kiêu Kỵ. Tháng 10 năm 2010 Công ty đã ký Hợp Đồng Hợp Tác 

Đầu Tư khu nhà ở đô thị Kiêu Kỵ quy mô 17ha tại huyện Gia Lâm, Hà Nội trong đó Tài Nguyên 

chiếm 70% và cũng đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương. Dự án đang hoàn 

thiện công tác chuẩn bị đầu tư và sẽ sớm được triển khai. 

Dự án khu đô thị Tài Nguyên EcoCity. Tháng 07 năm 2010 Công ty đã được UBND tỉnh 

Hòa Bình chấp thuận cho đầu tư khu đô thị Tài Nguyên EcoCity quy mô 98ha tại huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện đã được phê duyệt  quy hoạch chi tiết 1/500 và chuẩn bị các bước 

triển khai tiếp theo. 

Tháng 11 năm 2013 Công ty đã cùng với công ty cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội 

tham gia đầu tư dự án bất động sản tại thành phố Điện Biên, hứa hẹn sẽ sớm mang lại thành quả 

cho công ty. 

Doanh thu từ hoạt động tư vấn bất động sản và khoáng sản. Nhằm phát huy lợi thế về 

kinh nghiệm và quan hệ, cũng như bám sát diễn biến của thị trường khoáng sản và bất động sản 

Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty vẫn duy trì một bộ phận kinh doanh trong mảng tư vấn này. 

Các hoạt động thương mại khác. Công ty định hướng sẽ mở rộng hoạt động thương mại 

trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Vì các đối tác của công ty là các công ty kinh doanh trong lĩnh 

vực bất động sản, do đó công ty có nhiều lợi thế về quan hệ kinh doanh. Mặt khác, công ty đang 

đầu tư các dự án bất động sản, sẽ phải sử dụng rất nhiều vật liệu xây dựng, do đó công ty sẽ đứng 

ra trực tiếp cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án của mình sẽ tiết kiệm và hạ giá thành sản 

phẩm góp phần làm tăng lợi nhuận cho cổ đông công ty. 
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5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:  

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của công ty đã được kiểm toán chấp thuận toàn bộ 

và không có ý kiến ngoại trừ hay lưu ý nào. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

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

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

Do tình hình khó khăn chung Công ty chưa đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh như 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.  

Tuy nhiên ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ toàn Công ty đã quyết tâm, nỗ lực không 

ngừng trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và đối tác. 

Đặc biệt Công ty đã có những nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình và chuẩn bị kỹ càng các 

nguồn lực để duy trì sự ổn định và đạt được mục tiêu có thể bứt phá trong năm 2015.  

Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Nhìn chung nãm 2014 tuy công ty chýa ðạt ðýợc 100% các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 

ðề ra, nhýng công ty ðã ði ðúng hýớng, tạo ðà phát triển cho công ty trong týõng lai. 

 Những thay đổi chủ yếu trong năm 

♦  Trong năm 2014 HĐQT và ban giám đốc công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, 

tập trung vào mảng xây lắp, nhằm tạo nguồn thu và tiềm lực tài chính cho công ty. 

♦  Công ty đã cùng với công ty cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội tham gia đầu tư dự 

án bất động sản tại thành phố Điện Biên, hứa hẹn sẽ sớm mang lại thành quả cho công ty. 

♦  Quyết định về thoái vốn tại Công ty cổ phần Phú Hà Hòa Bình và Công ty Cổ phần 

đầu tư Tài Nguyên Đất Việt với mục đích cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi 

phí, tăng hiệu quả quản lý. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Trong năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã cơ bản hoàn 

thành các nhiệm vụ do HĐQT giao phó, đảm bảo tốt công tác điều hành Công ty theo đúng 

những mục tiêu, phương hướng mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã duy trì 
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bộ máy nhân sự hợp lý, tận dụng được nguồn nhân lực để phục vụ cho các hoạt động của Công 

ty. Tuy nhiên, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần xây dựng kế hoạch thu hút và đào 

tạo thêm nhiều nhân tài để bổ sung vào lực lượng nhân sự, kịp thời phục vụ cho các công tác 

triển khai nhiều dự án lớn hơn của Công ty trong thời gian tới. 

Nhìn chung, các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, thực hiện 

sát sao những chỉ đạo của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc. Trong thời gian tới, các cán bộ 

quản lý cần trau dồi và trang bị thêm nhiều kỹ năng, kiến thức để có thể duy trì và làm tốt hơn 

nữa nhiệm vụ được giao. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Với việc xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực bất động sản và khoáng sản, trên 

cơ sở những dự án đang triển khai thực hiện và những dự án đang hoàn thiện về thủ tục sớm để 

được cấp phép, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2015 và 

những năm tiếp theo. Bên cạnh những dự án đã và đang triển khai trên, Ban lãnh đạo Công ty đã 

xây dựng Kế hoạch dài hạn, mang tính chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công 

ty mà đầu tiên là Kế hoạch 3 năm 2015 - 2017, trong đó năm 2015 sẽ là năm bản lề cho việc thực 

hiện Kế hoạch này. Không lâu nữa quý vị sẽ được chứng kiến một Công ty cổ phần Tài Nguyên 

lớn mạnh và có uy tín, thương hiệu lớn trên thị trường, tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho Công ty, 

góp phần tích cực cho nền kinh tế và sự phát triển của xã hội. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ 

Đại hội. HĐQT đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. HĐQT công ty có 05 thành viên. Cơ cấu HĐQT của Công ty như sau: 
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Ông Nguyễn Gia Long Chủ tịch HĐQT Thành viên độc lập 

Ông Trương Sơn Hiền Thành viên HĐQT Thành viên độc lập 

Ông Nguyễn Bá Huấn  Thành viên HĐQT Thành viên điều hành 

Ông Đoàn Văn Tú                  Thành viên HĐQT Thành viên độc lập 

Ông Nguyễn Gia Minh          Thành viên HĐQT Thành viên độc lập 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

TT Tên cổ đông 31/03/2014 13/02/2015 

Số cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ (%) Số cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Gia Long 26.000  0,31 26.000  0,31 

2 Trương Sơn Hiền 40.000 0,47 0 0 

3 Nguyễn Bá Huấn 10.000 0,12 10.000 0,12 

4 Nguyễn Gia Minh 2.000 0,02 2.000 0,02 

5 Đoàn Văn Tú 1.000 0,01 1.000 0,01 

 Tổng 79.000 0,93 39.000 0,46 

Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 13/02/2015 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2014,  HĐQT đã thường xuyên tiến hành các cuộc họp để bàn bạc và thông 

qua những vấn đề quan trọng liên quan tới các họat động của Công ty. Những quyết định chủ yếu 

được  thông qua trong năm 2014 bao gồm những quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và mục 

tiêu trong hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, quyết định về các kế hoạch phát triển 

kinh doanh và ngân sách đầu tư, v.v.. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Trong năm 2014, các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tư vấn, cho nhiều ý 

kiến đóng góp hữu ích đối với mọi mặt của công ty.. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có. 
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f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công 

ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 

công ty trong năm. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra. Ban kiểm soát có nhiệm vu kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh 

doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị 

và Ban giám đốc. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về 

những công việc thực hiện của Ban. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. Cơ cấu Ban 

kiểm soát của Công ty như sau: 

Bà Trần Thị Trâm   Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Tạ Quang Huy     Thành viên 

Ông Vũ Hồng Lâm   Thành viên 

Bà Hà Huyền Trang  Thành viên 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

TT Tên cổ đông 31/03/2014 13/02/2015 

Số cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ (%) Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Trần Thị Trâm  800 0,009 800 0,009 

2 Tạ Quang Huy    2.000 0,024 2.000 0,024 

3 Vũ Hồng Lâm  0 0 0 0 

4 Hà Huyền Trang 1.000 0,012 1.000 0,012 

 Tổng 3.800 0,045 3.800 0,045 

Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 13/02/2015 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên 
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(TNT) đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau: 

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm 2014 soát xét và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán về các số 

liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo; 

- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra, 

đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

Không có  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Không phát sinh 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  

Không phát sinh 

d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty luôn ý thức tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của mình, vì thế HĐQT công 

ty, Ban kiểm soát và ban giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và các quy định về 

quản trị công ty. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của công ty đã được kiểm toán chấp thuận toàn bộ 

và không có ý kiến ngoại trừ hay lưu ý nào. 

Ý kiến kiểm toán: 

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, 

trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
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thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 

các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.” 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán  

Chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014 của công ty xin xem phụ lục đính 

kèm. 

Quý vị cũng có thể download báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 hợp nhất và báo cáo 

riêng tại trang website: www.tainguyen.vn 

 

 

 

http://www.tainguyen.vn/























































