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THƯ  NGỎ 

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI 

 

Kính thƣa: Quý cổ đông! 

 

Lời đầu tiên thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai, tôi gửi 

lời chào, lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị đã tin tƣởng và đồng hành cùng chúng tôi trong 

suốt chặng đƣờng vừa qua! 

Có thể nói, năm 2015 là năm mà nền kinh tế thế giới có nhiều biến động. Sự sụt giảm của 

giá dầu thế giới đến mức thấp kỷ lục trong hơn thập kỷ đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của 

nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Nền kinh tế lớn thứ II thế giới Trung Quốc tiếp tục phát triển 

chậm lại và bất ổn định, khiến thị trƣờng chứng khoán nƣớc này chao đảo, nhiều dòng vốn đầu 

tƣ lớn đang “tháo chạy” khỏi quốc gia này. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết 

định tăng lãi suất đã tác động sâu rộng tới kinh tế thế giới và ảnh hƣởng mạnh mẽ đến chính 

sách tài chính, tiền tệ của các nƣớc. Ở Châu Âu, làn sóng di cƣ ồ ạt từ các nƣớc Trung Đông và 

Bắc Phi đổ vào đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới 

thứ II, đặt ra các thách thức về an ninh, kinh tế và xã hội cho "lục địa già". Mặc dù vậy, vẫn có 

nhiều điểm sáng rất đáng trân trọng khi các nƣớc đã đạt đƣợc thỏa thuận mang tính lịch sử. 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) đã đƣợc ký kết và sẽ tạo ra khối tự do thƣơng 

mại lớn nhất thế giới và chiếm tới 40% sản lƣợng kinh tế toàn cầu. Cộng đồng kinh tế chung 

ASEAN (AEC) chính thức thành lập đánh dấu giai đoạn phát triển mới cho thị trƣờng khoảng 

620 triệu dân, hứa hẹn trở thành nền kinh tế lớn thứ tƣ thế giới. 

Ở trong nƣớc, nền kinh tế cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc và phục hồi ấn tƣợng. Việt 

Nam vẫn duy trì đƣợc sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trƣởng GDP 6,5% - 

vƣợt chỉ tiêu đề ra và đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Tuy vậy, nền kinh tế vẫn còn đó 

những bất cập nhƣ: tốc độ tái cấu trúc diễn ra còn chậm, năng suất lao động thấp, tình hình nợ 

xấu xuất hiện trở lại đến mức đáng báo động, Hệ thống Doanh nghiệp Nhà nƣớc đang chi phối 

phần lớn tài sản của đất nƣớc nhƣng vẫn còn lúng túng trong việc cổ phần hóa, thu chi ngân 

sách bị mất cân đối với quy mô lớn và đặc biệt là tỷ lệ nợ công đã vƣợt 60% GDP. Đây là 

những dấu hiệu rủi ro có thể gây “bất ổn định” cho nền kinh tế Nƣớc nhà. 

Thƣa quý cổ đông! Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, Tập đoàn Sao 

Mai đã rất nỗ lực để duy trì sự tăng trƣởng ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 

của Đại hội cổ đông. Nhiều Dự án trọng điểm, khả thi đƣợc chúng ta đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, đƣa vào khai thác, mang lại hiệu quả kinh tế cao song song với việc phát triển thêm nhiều 

dự án lớn, mang tính chiến lƣợc trung và dài hạn. Thƣơng hiệu ASM không ngừng đƣợc nâng 

cao. Sao Mai đã tạo đƣợc lòng tin tuyệt đối từ quý khách hàng, quý cổ đông, nhà đầu tƣ và 

Lãnh đạo cơ quan, Ban ngành nơi chúng ta đến đầu tƣ. Để đạt đƣợc kết quả ấn tƣợng này, chính 

là sự nỗ lực, sự đoàn kết cao của Quý cổ đông, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ-

Nhân viên đã lao động với tinh thần trách nhiệm cao và tràn đầy nhiệt huyết.  

Năm 2016 đƣợc dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến khó lƣờng của nền kinh tế. 

Song, với tinh thần lạc quan, sự đoàn kết, sáng tạo, không ngừng cải tiến và thi đua sản xuất 
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kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB-CNV Tập đoàn Sao Mai 

cùng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016, làm tiền đề phát triển cho Tập đoàn 

đến năm 2020. Khi đó, chúng ta sẽ chuyển trụ sở về đất “Tây Đô”- Trung tâm về kinh tế - chỉnh 

trị của Khu vực ĐBSCL, đƣa thƣơng hiệu Sao Mai lan tỏa ra khỏi phạm vi khu vực.  

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ 

đông, Quý khách hàng, Quý đối tác đã luôn ủng hộ và tiếp sƣ́c cho Sao Mai trong mọi hoạt 

động của Tập đoàn . Toàn thể CB - CNV Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần 

trách nhiệm cao , không ngừng phấn đấu đƣa Sao Mai trở thành một trong những Tập đoàn đầu 

tƣ và kinh doanh bất động sản hàng đầ u tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận 

đƣợc sự giúp đỡ, hợp tác và đồng hành của Quý vị trong chặng đƣờng sắp tới! 

Trân trọng! 

 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Chủ tịch  

 Kỹ sƣ Lê Thanh Thuấn  
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THÔNG TIN CHUNG 

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

– Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI. 

– Tên viết tắt : TẬP ĐOÀN SAO MAI 

– Tên viết tắt bằng tiếng nƣớc ngoài: Sao Mai Group Corporation. 

– Biểu tƣợng :  

 

 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1600169024 do Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh An 

Giang cấp ngày 02/10/2015 (đăng ký thay đổi lần thứ 27). 

– Vốn điều lệ: 2.199.398.670.000. 

– Vốn đầu tƣ chủ sở hữu: 2.199.398.670.000 đồng. 

– Địa chỉ : 326 Hùng Vƣơng, phƣờng Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

– Điện thoại :  076 3840 138   Fax: 076 3840 139. 

– Website : www.saomaiag.vn   Email: saomaiag@saomaiag.vn 

– Mã cổ phiếu : ASM. 

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

1. Thành lập và phát hành cổ phiếu 

ASM đƣợc thành lập theo Quyết định số 000450/GP/TLDN-03 ngày 05/02/1997 của Ủy 

Ban Nhân Dân tỉnh An Giang, với vốn điều lệ ban đầu là 905.000.000 đồng. Trong quá 

trình phát triển, Công ty đã nhiều lần tăng vốn điều lệ nhƣ sau: 

 Tăng vốn lần 1: Tăng vốn điều lệ từ 905.000.000 đồng lên 2.520.000.000 đồng 

theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/1997/NQ-HĐCĐ ngày 27/11/1997. 

– Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 1997. 

– Đối tƣợng phát hành: Cổ đông sáng lập. 

– Số lƣợng phát hành: 80,75 cổ phiếu, mệnh giá 20.000.000 đồng/cổ phần. 

– Tỷ lệ phân phối: Theo tỷ lệ nắm giữ của cổ đông sáng lập. 

– Giá phát hành: 20.000.000 đồng/cổ phiếu. 

 Tăng vốn lần 2: Tăng vốn điều lệ từ 2.520.000.000 đồng lên 25.200.000.000 đồng 

theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/2000/NQ-HĐCĐ ngày 31/12/2000. 

– Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2001. 

– Đối tƣợng phát hành: Cổ đông sáng lập. 

– Số lƣợng phát hành: 1.134 cổ phiếu, mệnh giá 20.000.000 đồng/cổ phần. 

– Tỷ lệ phân phối: Theo tỷ lệ nắm giữ của cổ đông sáng lập. 

– Giá phát hành: 20.000.000 đồng/cổ phiếu. 

 Tăng vốn lần 3: Tăng vốn điều lệ từ 25.200.000.000 đồng lên 32.820.000.000 

đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2004/NQ-HĐCĐ ngày 14/05/2004. 

http://www.saomaiag.vn/
mailto:saomaiag@saomaiag.vn
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– Thời gian thực hiện: Tháng 06 năm 2004. 

– Đối tƣợng và tỷ lệ phân phối: thỏa thuận giữa các cổ đông sáng lập theo tỷ lệ sở 

hữu. 

– Số lƣợng phát hành: 381 cổ phiếu, mệnh giá 20.000.000 đồng/cổ phần. 

– Giá phát hành: 20.000.000 đồng/cổ phiếu. 

 Tăng vốn lần 4: Tăng vốn điều lệ từ 32.820.000.000 đồng lên 49.563.000.000 

đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-SM ngày 01/08/2007. 

Tổng số lƣợng phát hành: 1.718.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

Trong đó: 

Phát hành cho người lao động (Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 

Ban Kiểm soát và người lao động trong Công ty) 

– Số lƣợng phát hành: 164.000 cổ phần (tƣơng đƣơng 1,64 tỷ đồng mệnh giá). 

– Ngày chốt danh sách: 15/10/2007. 

– Tỷ lệ phân bổ quyền: Theo danh sách do HĐQT phê duyệt. 

– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần. 

– Ngày phát hành: 24/10/2007. 

Phát hành lần đầu ra công chúng theo hình thức đấu giá: 

– Số lƣợng phát hành: 1.510.300 cổ phần (tƣơng ứng 15,103 tỷ đồng mệnh giá). 

– Ngày phát hành: 24/10/2007. 

– Ngày bắt đầu chào bán: 24/10/2007. 

– Ngày kết thúc chào bán: 05/12/2007. 

– Giá trúng bình quân làm tròn: 104.000 đồng/cổ phần. 

– Thời hạn đăng ký mua:Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 05/11/2007. 

– Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/11/2007 đến ngày 

05/12/2007. 

– Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 20/12/2007. 

 Tăng vốn lần 5: Tăng vốn điều lệ từ 49.563.000.000 đồng lên 99.126.000.000 

đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2009/NQ-HĐCĐ ngày 16/10/2009.  

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1. 

– Ngày phát hành: Từ 14/11/2009 đến 21/11/2009. 

– Số lƣợng phát hành: 4.956.300 cổ phần. 

– Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thƣởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn 

lợi nhuận chƣa phân phối. 

 Tăng vốn lần 6: Tăng vốn điều lệ từ 99.126.000.000 đồng lên 397.362.020.000 

đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 31/NQ-ĐHĐCĐBT/2010 ngày 07/11/2010.  

Tổng số lƣợng phát hành: 29.823.602 cổ phiếu. Trong đó:  

                  Phát hành 29.328.802 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:  

– Thƣởng 9.912.600 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 

1 cổ phần sẽ đƣợc thƣởng 1 cổ phần mới) từ nguồn thặng dƣ và lợi nhuận chƣa 

phân phối; 

– Chào bán 19.416.202 cổ phiếu:  
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o Đối tƣợng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt 

danh sách cổ đông để thực hiện quyền; 

o Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu; 

o Tỷ lệ chào bán: 1:2 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì đƣợc 01 quyền mua, 

cứ 01 quyền mua thì đƣợc mua thêm 02 cổ phiếu mới); 

o Ngày phát hành: 16/3/2011. 

Phát hành 494.800 cổ phần (tương đương 4,99% vốn điều lệ hiện tại) cho  CBCNV 

của Công ty, cụ thể:  

– Đối tƣợng chào bán: CBCNV có tên trong danh sách lao động của ASM tính đến 

thời điểm chốt danh sách cổ đông; 

– Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần; 

– Ngày phát hành: 16/3/2011. 

 Tăng vốn lần 7: Tăng vốn điều lệ từ 397.362.020.000 đồng lên 476.834.400.000 

đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/BB-ĐHCĐ/2013 ngày 14/09/2013.  

– Mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 theo tỉ lệ 5:1 từ nguồn 

thặng dự và lợi nhuận chƣa phân phối.  

– Ngày phát hành: Quý 4/2013. 

– Số lƣợng phát hành: 7.947.238 cổ phần. 

 Tăng vốn lần 8: Tăng vốn điều lệ từ 476.834.400.000 đồng lên 1.072.877.400.000 

đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 17/05/2014.  

Tổng số lƣợng phát hành: 59.604.300 cổ phiếu. Trong đó:  

                     *  Phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:  

   + Số lƣợng phát hành: 9.536.688 cổ phiếu 

   + Tỷ lệ thực hiện: 20%/vốn điều lệ 

   + Nguồn thực hiện: Thặng dƣ vốn cổ phần 

+ Ngày phát hành: 01/10/2014. 

*  Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 

  + Đối tƣợng chào bán: Cổ đông hiện hữu đƣợc hƣởng quyền mua cổ 

phần mới theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực 

hiện quyền mua. 

  + Số lƣợng phát hành: 47.683.440 cổ phiếu  

  + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 

+ Ngày phát hành: 24/11/2014. 

*  Phát hành cho cán bộ công nhân viên 

+ Đối tƣợng chào bán: CBCNV có tên trong danh sách lao động của 

ASM  đính kèm theo Nghị quyết HĐQT; 

+ Số lƣợng phát hành: 2.384.172 cổ phiếu 

  + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 

+ Ngày phát hành: 24/11/2014. 
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 Tăng vốn lần 9: Tăng vốn điều lệ từ 1.072.877.400.000 đồng lên 

2.199.398.670.000 đồng (phát hành tăng vốn đợt 1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 

01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 29/03/2015) 

Tổng số lƣợng phát hành: 112.652.127 cổ phiếu. Trong đó:  

                     *  Phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:  

   + Số lƣợng phát hành: 5.364.387 cổ phiếu 

   + Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ 

   + Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 

+ Ngày phát hành: 10/08/2015. 

*  Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 

  + Đối tƣợng chào bán: Cổ đông hiện hữu đƣợc hƣởng quyền mua cổ 

phần mới theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực 

hiện quyền mua. 

  + Số lƣợng phát hành: 107.287.740 cổ phiếu  

  + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu 

+ Ngày phát hành: 25/09/2015. 

Biểu đồ tăng trƣởng vốn (triệu đồng) 
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2.  Niêm yết  

2.1.   Niêm yết lần đầu 99,126 tỷ đồng 

- Ngày 24/12/2009, Sao Mai đƣợc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

chính thức cấp giấy Chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 173/QĐ-SGDCK 

TP.HCM. 

- Ngày 18/01/2010, cổ phiếu Sao Mai đƣợc chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.   Tăng vốn từ 99,126 tỷ đồng lên 397,36 tỷ đồng: 

- Ngày 07/11/2010, Đại hội cổ đông đã thông qua phƣơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn 

điều lệ từ 99,126 tỷ đồng lên 401,452 tỷ đồng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất 

thƣờng số 31/NQ-DHCDBT/2010. 

- Ngày 30/12/2010, Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc cấp cho Sao Mai Giấy chứng nhận chào 

bán cổ phiếu số 771/UBCK-GCN.  

- Ngày 16/3/2011, hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 99,126 tỷ đồng lên 

397,362 tỷ đồng. 

- Ngày 29/4/2011, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 

52/2011/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Sao Mai đƣợc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát 

hành thêm. 

- Ngày 26/5/2011, chính thức giao dịch số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3.   Tăng vốn từ 397,36 tỷ đồng lên 476,83 tỷ đồng: 

- Ngày 10/12/2013, hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn 397,36 tỷ lên 476,83 tỷ để trả 

cổ tức năm 2011 

- Ngày 17/01/2014, Sở giao dịch chứng khoàn TP.Hồ Chí Minh đã có quyết định số 

52/2011/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Sao Mai đƣợc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát 

hành thêm 

- Ngày 21/01/2014, chính thức giao dịch số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.4.  Tăng vốn từ 476,83 tỷ đồng lên 1.072 tỷ đồng 

- Ngày 29/8/2014, UBCK cấp cho Sao Mai Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra 

công chúng số 67/GCN-UBCK. 

- Ngày 01/10/2014, hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn 476,83 tỷ lên 572,20 tỷ từ 

nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Ngày 24/10/2014, Sở Giao cịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ra quyết định số 411/QĐ-

SGDHCM chấp thuận cho Sao Mai đƣợc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. 

- Ngày 28/10/2014, chính thức giao dịch số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

- Ngày 24/11/2014, hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn 572,20 tỷ lên 1.072 tỷ đồng. 

- Ngày 04/12/2014, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ra quyết định số 478/QĐ-

SGDHCM chấp thuận cho Sao Mai đƣợc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. 

- Ngày 08/12/2014, chính thức giao dịch số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015    

 

12 

 

2.5.   Tăng vốn từ 1.0752,87 tỷ đồng lên 2.199,39 tỷ đồng: 

- Ngày 15/07/2015, UBCK cấp cho Sao Mai Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu 

ra công chúng số 44/GCN-UBCK. 

- Ngày 10/08/2015, báo cáo hoàn tất việc tăng vốn 1.072,87 tỷ lên 1.126,52 tỷ từ nguồn vốn 

chủ sở hữu. 

- Ngày 19/08/2015, Sở Giao cịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ra quyết định số 358/QĐ-

SGDHCM đƣợc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. 

- Ngày 03/09/2015, chính thức giao dịch số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

- Ngày 25/09/2015, báo cáo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn 1.126,52 tỷ lên 

2.199,39 tỷ đồng. 

- Ngày 01/10/2015, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ra quyết định số 442/QĐ-

SGDHCM chấp thuận cho Sao Mai đƣợc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. 

- Ngày 12/10/2015, chính thức giao dịch số lƣợng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 

Vốn 

 điều 

lệ 

(tỷ đồng) 

Ngày 

ĐHCĐ đã  

thông qua 

phƣơng án 

phát hành 

UBCK đã  

cấp Giấy  

chứng nhận 

chào bán 

ASM 

báo cáo  

hoàn tất  

phát hành 

HSX 

cấp Giấy 

chứng nhận 

niêm yết bổ 

sung 

HSX  

thông báo 

ASM  

chính thức 

giao dịch 

99,12   
  

24/12/2009 18/01/2010 

397,36 07/11/2010 30/12/2010 16/03/2011 29/04/2011 26/05/2011 

476,83 14/09/2013 
 

10/12/2013 17/01/2014 21/01/2014 

572,20 17/05/2014 29/08/2014 01/10/2014 24/10/2014 28/10/2014 

1.072,87 17/05/2014 29/08/2014 24/11/2014 04/12/2014 08/12/2014 

1.126,52 29/03/2015 15/07/2015 10/08/2015 19/08/2015 03/09/2015 

2.199,39 29/03/2015 15/07/2015 25/09/2015 01/10/2015 12/10/2015 

3. Các sự kiện khác: 

         Với những tiến bộ và thành quả đạt đƣợc trong quá trình phát triển, Tập đoàn Sao Mai ngày 

càng khẳng định đƣợc thƣơng hiệu của mình trên thị trƣờng và đã đƣợc vinh dự trao tặng 

nhiều giải thƣởng uy tín: 

BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ THÀNH TÍCH 5 NĂM 

Thời 

gian 
Đơn vị trao tặng Hình thức Thành tích 

N
ă
m

 2
0
1
0
 

UBND  

tỉnh An Giang 

Cờ thi đua xuất 

sắc năm 2010 

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh 

năm 2010. 

UBND  

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Có thành tích xuất sắc trong việc phát triển 

kinh tế xã hội của địa phƣơng.  

Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp tỉnh 

Quyết định 

Công nhận 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 2009.  
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Thời 

gian 
Đơn vị trao tặng Hình thức Thành tích 

N
ă
m

 2
0
1
1
 

Thủ tƣớng 

Chính Phủ 
Bằng khen 

Thành tích 5 năm thực hiện tốt công tác xã 

hội, từ thiện. 

Bộ Tài Chính Bằng khen 
Chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế 

năm 2010.  

UBND tỉnh An 

Giang 
Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong việc phát 

triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 

UBND 

tỉnh An Giang 

Cờ thi đua xuất 

sắc năm 2011 

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh 

năm 2011.  

UBND 

tỉnh An Giang 

Quyết định 

Công nhận 

Doanh nghiệp đạt chuẩn “Doanh nghiệp văn 

hóa năm 2010”. 

Ban tổ chức Trung 

ƣơng, Ban tuyên 

giáo Trung ƣơng, 

Tạp chí cộng sản 

Quyết định 

Công nhận 

Đảng bộ là " Tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu 

toàn quốc”. 

Thời báo kinh tế 

Việt Nam 

Quyết định 

Công nhận 

Danh hiệu “Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam, 

năm 2010”. 

Nhịp cầu Đầu tƣ 
Quyết định 

Công nhận 

TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả 

nhất Việt Nam theo Quyết định số 

05/NCĐT-01/6/2011 

Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp tỉnh 

Quyết định  

Công nhận 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2010. 

N
ă
m

 2
0
1
2

 

Bộ Trƣởng  

Bộ Công an 
Bằng khen 

Xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2011 theo Quyết định số 219/QĐ-

BCA, ngày 10/01/2012. 

UBND  

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh 

doanh, góp phần phát triển KT-XH năm 

2011 theo Quyết định số 109/QĐ-UBND, 

ngày 17/4/2012. 

UBND tỉnh An 

Giang 
Bằng khen 

Xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh năm 2009 – 2010  theo Quyết điṇh số  

177/QĐ-UBND ngày 12/7/2012. 

Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp tỉnh 

Quyết định  

Công nhận 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2011. 

N
ă
m

 2
0
1
3

 

Thủ tƣớng  

Chính phủ 
Bằng khen 

Có thành tích trong công tác Xã hội từ thiện 

năm 2008 đến 2012, góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc cho cá nhân ông Lê Thanh Thuấn theo 

Quyết định số 2399/QĐ-TTg ngày 

9/12/2013. 

UBND  

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Có thành tích trong tổ chức, thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở năm 2012 theo Quyết 

định số 101/QĐ-UBND ngày 29/3/2013. 

Đoàn Khối Doanh 

nghiệp tỉnh  

Quyết định 

Công nhận 

Đoàn cơ sở “Vững mạnh toàn diện” trong 

việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên năm 2013 theo quyết 

định số 38-QĐ/ĐKDN ngày 22/11/2013.  
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Thời 

gian 
Đơn vị trao tặng Hình thức Thành tích 

Liên Đoàn Lao 

Động tỉnh An 

Giang 

Quyết định 

Công nhận 

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 

2012 theo quyết định số 14/QĐ-LĐLĐ ngày 

15/01/2013. 

Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp tỉnh 

Quyết định  

Công nhận 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2012. 

N
ă
m

 2
0
1
4

 

Đảng ủy  

khối Doanh nghiệp 

tỉnh  

Quyết định 

Công nhận 

Đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững 

mạnh năm 2013 Quyết định số 2238/- QĐ 

/ĐUK ngày 25/2/2014. 

UBND 

tỉnh An Giang 

Quyết định 

Công nhận 

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu 

chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 

2013. 

UBND  

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp 

phần phát triển KT-XH tỉnh An giang năm 

2013 theo Quyết định 97/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 

Vietnam Report 

JSC & Báo 

Vietnam Net. 

Quyết định 

Công nhận 

"Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc 

nhất năm 2014" theo QĐ số 31/VNR500, 

năm 2014. 

Vietnam Report  & 

Báo Vietnam Net.  

Quyết định 

Công nhận 

"Nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh 

nghiệp lớn nhất Việt Nam" ,  "Hạng 

350/500", theo QĐ số 233/VNR, năm 2014. 

UBND 

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần 

phát triển kinh tế XH tỉnh An Giang năm 

2013 

N
ă
m

 2
0
1
5

 

Chủ tịch Nƣớc 

Huân chƣơng 

Lao động hạng 

3 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã 

hội từ thiện từ năm 2010 đến năm 2014, góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo 

vệ Tổ quốc. 

UBND  

tỉnh An Giang 

Cờ Thi đua 

"Đơn vị dẫn đầu 

phong trào thi 

đua khối doanh 

nghiệp ngoài 

Nhà nƣớc năm 

2014". 

Đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh 

và đóng góp xã hội từ thiện, góp phần phat 

triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 

2014. 

UBND  

tỉnh An Giang 

Quyết định 

 Công nhận 

Công nhận doanh nghiệp "Đạt chuẩn Doanh 

nghiệp văn hóa" năm 2014. 

UBND  

tỉnh An Giang 

Quyết định 

 Công nhận 

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn 

"An toàn về an ninh, trật tự" năm 2014. 

Vietnam Report  & 

Báo Vietnam Net. 

Quyết định 

 Công nhận 

"500 doanh nghiệp tăng trƣởng nhanh nhất 

Việt Nam", "Hạng 278 - 2015". 

Phòng Thƣơng mại 

và Công nghiệp 

Việt Nam 

Bằng khen 

Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trƣng tiêu 

biểu khu vực đồng bằng sông Cƣu long năm 

2015 
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Thời 

gian 
Đơn vị trao tặng Hình thức Thành tích 

UBND  

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Góp phần trang trí đô thị mừng Đảng - 

mừng Xuân Ất Mùi 2015 tịa TP Long 

Xuyên, tỉnh AG 

UBND 

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nƣớc 

tỉnh An Giang 2010-2015. 

UBND  

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, 

kinh doanh, đạt Danh hiệu "Doanh nghiệp 

xuất sắc" tỉnh An Giang năm 2013 - 2014 

N
ă
m

 2
0
1
6

 

UBND 

tỉnh An Giang 

Cờ Thi đua 

"Đơn vị dẫn đầu 

phong trào thi 

đua khối doanh 

nghiệp ngoài 

Nhà nƣớc năm 

2015". 

Đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh 

và đóng góp xã hội từ thiện, góp phần phat 

triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 

2015. 

UBND 

tỉnh An Giang 
Bằng khen 

"Đóng góp kinh phí trong việc tổ chức bắn 

pháo hoa và chăm lo cho hộ nghèo năm 

2015 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang" 

UBND  

tỉnh An Giang 

Quyết định 

 công nhận 

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn 

"An toàn về an ninh, trật tự" năm 2015. 

UBND tỉnh Đồng 

Tháp 
Bằng khen 

Đã đạt thành tích tiêu biểu trong đóng góp 

cho sự nghiệp bóng đá tỉnh Đồng Tháp năm 

2015. 

Sao Mai Group vinh danh xếp hạng VNR 500 
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III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

1. Ngành nghề kinh doanh: 

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đƣờng ống cấp thoát nƣớc, công 

trình thủy lợi, công trình ngầm dƣới nƣớc; San lấp mặt bằng; Xây lắp điện nƣớc; 

- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, khai thác cát, sỏi; Sản xuất bột ma tít; Sản xuất 

mua bán tràm xây dựng; 

- Kinh doanh bất động sản, nhà nghỉ dƣỡng lão, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, kinh doanh 

phòng hát karaoke; Dịch vụ ăn uống, giải khát, các dịch vụ du lịch, dịch vụ massage; Dịch 

vụ và kinh doanh điện năng; 

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm; Lắp đặt hệ 

thống thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động; Lắp đặt hệ thống bơm ống nƣớc, điều 

hòa không khí; Lắp đặt các thiết bị điện lạnh, cơ điện lạnh và kho lạnh nhà máy thủy sản; 

- Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (lò sƣởi kim loại, hệ thống sƣởi bằng 

nƣớc nóng, nƣớc lạnh); Mua bán linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển;  

- Nuôi trồng, chế biến thủy sản; mua bán cá và thủy sản; 

- Đào tạo nghề và đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài; 

- Đại lý đổi ngoại tệ. 

Trong đó, ngành nghề mang lại thu nhập chính là kinh doanh bất động sản, thủy sản và 

dịch vụ. 

2. Địa bàn hoạt động:  

Địa bàn kinh doanh của Sao Mai chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành: An Giang, Đồng 

Tháp, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa Bình, Thanh Hóa, Tp Hồ Chí 

Minh,... 
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IV.  THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY 

QUẢN LÝ 

1. Mô hình quản trị:  

Mô hình quản trị Tập đoàn Sao Mai bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội 

đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc. Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn 

đƣợc xây dựng trên nguyên tắc phân công quản lý công việc theo các bộ phận chức năng. 

Tổng Giám đốc sẽ điều hành, quản lý thông qua việc phân cấp, phân quyền cho các 

Trƣởng phòng để trực tiếp giải quyết công việc của từng phòng.  

2. Cơ cấu tổ chức 

Từ một trụ sở chính tại số 326 Hùng Vƣơng, phƣờng Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An 

Giang, đến nay Tập đoàn Sao Mai đã xây dựng đƣợc một hệ thống gồm 2 văn phòng đại 

diện, 5 chi nhánh, 3 công ty con, 2 công ty liên kết, 3 công ty góp vốn. Sơ đồ tổ chức của 

Tập đoàn Sao Mai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập Đoàn Sao Mai  

Chi nhánh Khu 

nghỉ mát Sao Mai 

tại Vũng Tàu 

 
 

 
Chi nhánh tại 

Thanh Hóa 

 

 

Chi nhánh tại 

TP. HCM 

 

Chi nhánh Bệnh viện 

Quốc Tế Sao Mai 

Chi nhánh tại 

Lấp Vò Đồng Tháp 

Công ty TNHH 

Dũng Thịnh Phát 

Công ty CP Du Lịch 

Đồng Tháp 

Văn phòng đại diện 

Tập Đoàn Sao Mai 

tại các tỉnh phía bắc 

Văn phòng đại diện 

Tập Đoàn Sao Mai 

tại TP. Hòa Bình 

Công ty cổ phần 

 Phú Hùng Phú Quốc 

Công ty CP  

Đầu tƣ & Phát triển  

Đa Quốc Gia (IDI) 

Công ty CP Đầu tƣ 

Tài chính và Truyền 

thông Quốc tế (IMF) 

Công ty CP Tƣ vấn 

và Đầu tƣ Tài chính 

(ASTAR) 

Công ty CP Nhựt 

Hồng 

Công ty CP Bóng đá 

Đồng Tháp 

Công ty CP Đầu tƣ 

du lịch và Phát triển  

Thủy sản Trisedco 
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ 

TRONG TẬP ĐOÀN SAO MAI 

Stt Đơn vị Địa chỉ 
Chức năng, nhiệm vụ  

hoạt động 

01 Trụ sở chính Tập đoàn 

Sao Mai. 

326 Hùng Vƣơng, 

phƣờng Mỹ Long, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

Là trung tâm điều phối toàn bộ hoạt 

động của Tập đoàn Sao Mai.  

Sàn giao dịch bất động sản. 

02 Văn phòng đại diện 

Tập Đoàn Sao Mai 

tại các tỉnh phía bắc 

Nhà C và D – 9 Đƣờng 

Phạm Hùng, P.Mỹ 

Đình 2, Q.Nam Từ 

Liêm, TP.Hà Nội  

Quản lý các công trình do Tập Đoàn 

Sao Mai triển khai tại địa phƣơng. 

Điểm giao dịch mua bán bất động 

sản. 

03 Văn phòng đại diện 

Tập đoàn Sao Mai 

tại TP. Hòa Bình 

Số 151 Tổ 5A, 

P.Phƣơng Lâm, TP.Hòa 

Bình 

04 Chi nhánh tại 

TP. HCM 

Số 09 Nguyễn Kim, 

P.9, Q.5, TP.HCM 

05 Chi nhánh tại 

Thanh Hóa. 

Khu đô thị mới Sao 

Mai tại QL 47, xã Thọ 

Dân, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

06 Chi nhánh tại 

Lấp Vò Đồng Tháp 

QL 80, Cụm CN Vàm 

Cống, Ấp An Thạnh, 

xã Bình Thành, H.Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 

07 Chi nhánh Khu nghỉ 

mát Sao Mai 

tại Vũng Tàu. 

Km 47, QL 51, Thôn 

Song Vĩnh, Xã Tân 

Phƣớc, H. Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

08 Chi nhánh Bệnh viện 

Quốc Tế Sao Mai 

325/1 Hẻm Hùng 

Vƣơng, P.Mỹ Long, 

TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

Quản lý các công trình Bệnh viện do 

Tập đoàn Sao Mai triển khai. 

09 Công ty CP Du Lịch 

Đồng Tháp 

Số 02, Đốc Binh Kiều, 

Phƣờng 2, TP.Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Kinh doanh Nhà hàng, khách sạn, 

lữ hành nội địa và quốc tế, vận tải 

khách du lịch, bán buôn thực phẩm, 

thủy sản, điện tử, điện thoại di 

động, xây dựng nhà, công trình kỹ 
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Stt Đơn vị Địa chỉ 
Chức năng, nhiệm vụ  

hoạt động 

thuật dân dụng khác, nuôi trồng 

thủy sản, chế biến thủy sản, kinh 

doanh bất động sản…. 

10 Công ty TNHH 

Dũng Thịnh Phát 

09 Nguyễn Kim, 

phƣờng 12, quận 5, TP. 

HCM. 

Quản lý và khai thác dự án Sao Mai 

Tower - Tổ hợp chung cƣ cao cấp 

và văn phòng cho thuê tại phƣờng 

16, quận 8, TP. HCM. 

11 Công ty Cổ phần  Phú 

Hùng Phú Quốc 

81 Hùng Vƣơng, Khu 

phố 5, TT. Dƣơng 

Đông, H. Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

Xây dựng; Buôn bán vật liệu 

Bán buôn thực phẩm; nông; lâm sản 

nguyên liệu; động vật 

Dịch vụ lƣu trú; Điều hành tua.. 

12 Công ty CP Đầu tƣ và 

Phát Triển Đa Quốc 

Gia. 

Huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Xây dựng dân dụng, công nghiệp. 

Kinh doanh nhà. 

Nuôi trồng, sản xuất, mua bán thủy 

sản, thức ăn thủy sản. 

13 Công ty cổ phần Đầu tƣ 

tài chính và truyền 

thông Quốc tế (IMF) 

Khóm Xuân Hòa, Thị 

trấn Tịnh Biên, huyện 

Tịnh Biên, An Giang 

Phụ trách mảng truyền thông cho 

Sao Mai; Khai thác và kinh doanh 

khoáng sản. 

14 Công ty cổ phần tƣ vấn 

và đầu tƣ tài chính 

(ASTAR) 

số 326 Hùng Vƣơng, 

Phƣờng Mỹ Long, TP 

Long Xuyên, An Giang 

Hoạt động kiến trúc và tƣ vấn kỹ 

thuật có liên quan; Kinh doanh bất 

động sản; Khai thác đá, cát, sỏi, đất 

sét. 

15 Công ty Cổ phần Nhựt 

Hồng 

177C Cách Mạng 

Tháng 8, P. Xuân An, 

thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Xây dựng; Buôn bán vật liệu xây 

dựng 

Kinh doanh bất động sản; Tƣ vấn,  

môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất 

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm 

và thủy sản. 

16 Công ty CP Đầu tƣ Du 

lịch và Phát triển Thủy 

Sản. 

Huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Xây dựng dân dụng, công nghiệp, 

san lấp mặt bằng. 

Nuôi trồng, sản xuất, mua bán thủy 

sản, thức ăn thủy sản. 

Đầu tƣ kinh doanh khu biệt thự sinh 

thái, khu vui chơi, giải trí. 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

KẾ   

TOÁN 

PHÒNG 

THANH 

TRA 

PHÁP 

CHẾ 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

ĐẦU 

TƢ 

PHÒNG 

KHOA 

HỌC 

CÔNG 

NGHỆ 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

PHÒNG 

TIẾP 

THỊ 

PHÒNG 

HÀNH 

CHÁNH 

TỔ 

CHỨC 

BAN 

QUẢN 

LÝ 

CÁC 

DỰ 

ÁN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TÀI CHÍNH 

BAN THI ĐUA KHEN THƢỞNG 
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Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: 

3.1. Hội đồng quản trị Sao Mai: 

- HĐQT đƣợc ĐHĐCĐ bầu ra gồm 09 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm, có toàn quyền 

nhân danh Tập đoàn Sao Mai quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn 

không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nhƣ chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản 

xuất kinh doanh mang tính chiến lƣợc tổng quát và đảm bảo các kế hoạch đƣợc thực 

hiện thông qua Ban Tổng Giám đốc. 

- HĐQT của Tập đoàn Sao Mai nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm: 

o Ông Lê Thanh Thuấn Chủ tịch 

o Ông Nguyễn Văn Hung Phó chủ tịch 

o Ông Lê Văn Chung Thành viên 

o Ông Lê Xuân Quế Thành viên 

o Ông Lê Văn Thủy Thành viên 

o Bà Võ Thị Hồng Tâm Thành viên 

o Bà Lê Thị Nguyệt Thu Thành viên 

o Ông Trƣơng Vĩnh Thành Thành viên 

o Ông Lê Văn Lâm Thành viên 

3.2. Ban kiểm soát: 

- Là cơ quan quản trị với nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ tổ chức kiểm tra, giám sát tính hợp 

lý, hợp pháp trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều 

hành cũng nhƣ trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Tập đoàn. BKS gồm 03 

thành viên với nhiệm kỳ 05 năm do ĐHĐCĐ bầu ra. 

- BKS của Sao Mai nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm: 

o Ông Trƣơng Công Khánh  Trƣởng Ban. 

o Bà Lê Thị Tính Ủy viên. 

o Ông Lê Thanh Hảnh Ủy viên. 

3.3. Ban tài chính: 

- Ban Tài chính của Tập đoàn Sao Mai gồm 06 thành viên và chịu sự quản lý trực tiếp của 

HĐQT. 

- Ban Tài chính có nhiệm vụ giúp HĐQT kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai thác các 

nguồn tài chính nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. 

3.4. Ban Tổng Giám đốc: 

- Ban Giám đốc của Tập đoàn Sao Mai có 9 thành viên gồm Tổng Giám đốc, 7 Phó Tổng 

Giám đốc, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trƣởng do HĐQT bổ nhiệm. Là cơ quan tổ 

chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo các mục 

tiêu và kế hoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua. 

- Tổng Giám đốc là ngƣời chịu trách nhiệm chính và duy nhất trƣớc HĐQT về tất cả các 

hoạt động kinh doanh của Tâp đoàn. 
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- Để việc điều hành có hiệu quả, Tổng Giám đốc sẽ căn cứ và khả năng chuyên môn và 

năng lực quản lý của từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc ủy quyền 

một số quyền hạn nhất định. 

- Ban Tổng Giám đốc của Tập đoàn Sao Mai hiện nay gồm có: 

o Ông Lê Thanh Thuấn Tổng Giám đốc. 

o Ông Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Trƣơng Vĩnh Thành Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Lê Văn Chung Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám đốc. 

o Ông Lê Văn Lâm                  Phó Tổng Giám đốc. 

o Bà Lê Thị Nguyệt Thu Phó Tổng Giám Đốc 

o Bà Lê Thị Phƣợng Phó Tổng Giám Đốc 

o Ông Nguyễn Hoàng Sang Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trƣởng. 

3.5. Phòng Kế hoạch Đầu tƣ: 

- Lập dự án, quản lý và điều hành các dự án đầu tƣ từ khi dự án đƣợc hình thành đến khi 

dự án đƣợc bàn giao khai thác. 

- Lập ra kế hoạch dài hạn và ngắn hạn để từ đó hoạch định chiến lƣợc kinh doanh phù 

hợp với tình hình của Tập đoàn. 

3.6. Phòng Kinh doanh – Quản lý tài sản nhà đất và trƣớc bạ: 

- Tổ chức bán hàng, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn Sao Mai. 

- Phản hồi các thông tin từ khách hàng lên Ban Tổng Giám đốc để điều chỉnh chính sách 

thích hợp. 

- Thực hiện thống kê hàng hóa tồn kho, quản lý toàn bộ tài sản của Tập đoàn Sao Mai 

trƣớc và sau khi đầu tƣ. 

- Nghiên cứu và hoạch định các chiến lƣợc, các loại hình kinh doanh. 

- Thực hiện các thủ tục về nhà đất và bất động sản cho khách hàng, tổ chức bán hàng và 

thu hồi công nợ cho Tập đoàn Sao Mai. 

- Phối hợp thực hiện thủ tục đầu tƣ các dự án, thanh và quyết toán các hợp đồng kinh tế, 

hợp đồng liên doanh của Tập đoàn. 

- Tham mƣu cho Tổng Giám đốc về các chính sách đất đai. 

3.7. Phòng Tiếp thị và Chăm sóc khách hàng: 

- Chịu trách nhiệm quảng bá thông tin liên quan đến Tập đoàn Sao Mai và các dự án của 

Tập đoàn Sao Mai đến khách hàng thông qua các phƣơng tiện truyền thông. 

- Chủ động tìm kiếm, tiếp xúc với khách hàng để giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của 

Tập đoàn, đồng thời hƣớng dẫn thực hiện các thủ tục mua bán cho khách hàng, phối hợp 

với phòng kinh doanh hoàn tất quy trình mua bán. 

- Thực hiện khảo sát, thăm dò nhu cầu khách hàng và thực hiện các hoạt động nghiên cứu 

thị trƣờng. 

- Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

- Thống kê lƣu trữ hồ sơ và thông tin khách hàng. 
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3.8. Phòng Tài chính Kế toán: 

- Tham mƣu và trực tiếp hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các hoạt động tài chính, quản lý tài 

sản và các dự án đầu tƣ của Tập đoàn Sao Mai. 

- Tham mƣu cho Tổng Giám đốc về việc điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tính 

toán nguồn vốn cho các hoạt động kinh tế của đơn vị. 

- Đảm bảo việc hạch toán sổ sách Tập đoàn Sao Mai theo các chuẩn mực kế toán hiện 

hành, phối hợp thực hiện quyết toán và thanh lý các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công 

của Công ty với khách hàng. 

- Phân tích và kiểm soát hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tƣ. 

- Quản lý việc sử dụng và phối hợp các phòng ban giải quyết công nợ khách hàng. 

3.9. Phòng Tổ chức hành chính: 

- Phụ trách các hoạt động về lễ tân, tiếp khách của Tập đoàn Sao Mai; 

- Quản lý và lƣu hồ sơ Tập đoàn. 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự. 

3.10. Phòng Thanh tra pháp chế: 

- Quản lý và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp nhận và phối hợp giải quyết các 

vƣớng mắc của khách hàng và nội bộ Công ty trên cơ sở thấu tình đạt lý. Duy trì các 

biện pháp bảo vệ nội bộ, bảo mật thông tin đúng quy định Tập đoàn và Pháp luật. 

- Xử lý những tiêu cực trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ngăn ngừa những sai phạm 

trong các Hợp đồng kinh tế để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. 

3.11. Các Ban quản lý dự án: 

- Trực tiếp theo dõi đôn đốc quản lý chất lƣợng đầu tƣ dự án, hỗ trợ cho phòng Đầu tƣ 

quản lý dự án hiệu quả. 

- Thay mặt Tổng Giám đốc giải quyết những vƣớng mắc trong quá trình đầu tƣ. 

- Trực tiếp khai thác dự án sau đầu tƣ. 

3.12. Phòng Khoa học Công nghệ thông tin: 

- Thực hiện các nghiệp vụ về khoa học công nghệ thông tin. 

- Quản lý thông tin, công bố thông tin trên hệ thống các phƣơng tiện thông tin đại chúng 

(chủ yếu là thông qua website của Tập đoàn). 

- Cầu nối thông tin từ Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai đến các bộ phận, đơn vị trực thuộc, cổ 

đông và ngƣợc lại. 

- Nhận và phản hồi thông tin một cách nhanh chóng, chính xác mọi hoạt động của Tập 

đoàn Sao Mai, Ban Lãnh đạo, các phòng ban, các dự án… và giải quyết các vấn đề về 

xã hội có liên quan hoặc ảnh hƣởng tới Công ty. 
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Buổi họp mặt đầu năm 2016 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước  
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4.  Các công ty con, công ty liên kết: 

4.1.  Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát: 

 Hình thức  : Công ty con. 

 Vốn điều lệ  : 50.000.000.000 đồng. 

 Địa chỉ   : Số 09 Nguyễn Kim, phƣờng 12, quận 5, TP. HCM. 

 Thành lập ngày  : 22/5/2006 theo giấy CNĐKKD số 4102039604. Đăng ký thay 

đổi lần 5 theo giấy CNĐKKD số 0304407453 ngày 08/04/2015 do Sở kế hoạch và đầu tƣ 

TP.HCM cấp. 

 Đại diện theo pháp luật : Ông Phạm Hồng Luân. 

 Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng công nghiệp dân dụng, công nghiệp. 

 Tình hình góp vốn : 

Vốn điều lệ (VND) 

Số vốn đã góp vào 

Dũng Thịnh Phát 

(VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

50.000.000.000 33.000.000.000 66,00 

4.2    Công ty CP Du Lịch Đồng Tháp: 

 

 

 

 

 Hình thức  : Công ty con. 

 Vốn điều lệ  : 51.102.520.000 đồng. 

 Địa chỉ   : Số 02, Đốc Binh Kiều, Phƣờng 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

 Thành lập ngày  : Giấy chứng nhận đăng ký số 1400355383, cấp lần đầu ngày 

07/02/2006. Đăng ký thay đổi lần 18 ngày 08/10/2015 do Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh 

Đồng Tháp cấp. 

 Đại diện theo pháp luật : Ông Lê Đình Lịch. 

 Ngành nghề kinh doanh :  

o Kinh doanh dịch vụ khách sạn; 

o Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; 

o Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng đƣờng bộ; 

o Đại lý bán vé máy bay; 

o Đại lý  và mua bán các loại xe mô tô; 

o Mua bán điện thoại di động và các mặt hàng điện tử; 

o Mua bán thực phẩm;  

o Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; 

http://www.tourismonline.vn/?hotels/khach-san-001.html
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o Mua bán rƣợu bia, nƣớc giải khát; 

o Sản xuất nƣớc uống tinh khiết, nƣớc khoáng đóng chai;  

o Đào tạo nghề ngắn hạn (bàn, buồng, bếp); 

o Mua bán các mặt hàng nông sản; 

o Tổ chức sự kiện, kinh doanh karaoke; 

o  Dịch vụ massage; 

o Bar café 

Tình hình góp vốn : 

Vốn điều lệ (VND) 

Số vốn ASM đã góp vào 

Du lịch Đồng Tháp 

(VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

51.102.520.000      45.391.109.800  81,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách Sạn Sa Đéc - 108/5A Hùng Vương, P1, Sa đéc, Đồng tháp 

Khách sạn MeKong – đường Ngô Quyền, khóm 3, P.An Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp 

http://www.tourismonline.vn/?services/dich-vu.html
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4.3. Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc 

 Hình thức : Công ty con. 

 Vốn điều lệ : 61.000.000.000 đồng. 

 Địa chỉ  : Số 81 đƣờng Hùng Vƣơng, Khu phố 5, TT Dƣơng Đông, H. Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang. 

 Thành lập ngày : Giấy chứng nhận đăng ký số 4800149253, cấp lần đầu ngày 

17/02/2003. Đăng ký thay đổi lần 14 ngày 28/09/2015 do Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Kiên 

Giang cấp. 

 Đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Văn Sơn. 

 Ngành nghề kinh doanh :  

o Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

o Bán buôn thực phẩm; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;  

o Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày; 

o Hoạt động cấp tín dụng khác;  

o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê;  

o Điều hành tua du lịch; 

o Khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 

và động vật sống; 

o Đại lý, môi giới, đấu giá; Tƣ liệu sản xuất và hàng tiêu dùng;  

Tình hình góp vốn: 

Vốn điều lệ (VND) 

Số vốn ASM đã góp vào 

Cty CP Phú Hùng Phú 

Quốc (VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

61.000.000.000    335.073.000.00 99% 

4.4. Công ty CP Đầu tƣ và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI: 

 

 

 

 Hình thức sở hữu : Công ty liên kết. 

  Vốn điều lệ  : 983.250.000.000 đồng. 

 Địa chỉ   : QL 80, cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

 Thành lập ngày  : 15/7/2003 theo Giấy CNĐKKD số 0303141296 do Sở kế hoạch 

và đầu tƣ tỉnh Đồng Tháp cấp. Đăng ký thay đổi lần 15, ngày 17/08/2015 tại Sở kế hoạch 

và đầu tƣ tỉnh Đồng Tháp. 
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 Đại diện theo pháp luật : Ông Lê Văn Chung. 

 Ngành nghề kinh doanh :  

o Xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông. Kinh doanh nhà. Kinh doanh khách 

sạn (không kinh doanh tại TP.HCM). 

o Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Mua bán, chế biến thủy hải sản (trừ 

chế biến thực phẩm tƣơi sống tại trụ sở). 

o Nuôi trồng thủy sản (không nuôi trồng tại trụ sở). Sản xuất và chế biến thức ăn 

thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). 

o Kinh doanh bất động sản.  

o Sản xuất bao bì nhựa – giấy, nƣớc đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). 

 Tình hình góp vốn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vốn điều lệ (VND) 
Số vốn ASM đã góp 

vào IDI (VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

983.250.000.000 196.876.570.000 23,17 
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4.5. Công ty cổ phần Đầu tƣ tài chính và truyền thông Quốc tế (IMF): 

 

 

 

 

 

 Hình thức  : Công ty liên kết. 

 Vốn điều lệ  : 10.000.000.000 đồng. 

 Địa chỉ   : Lô 10 đƣờng số 06, Khu đô thị Sao Mai, Thị trấn Tịnh Biên, 

huyện Tịnh Biên, An Giang. 

 Thành lập ngày  : 18/8/2010 theo giấy CNĐKKD số 1601388847 tại Sở Kế hoạch 

và đầu tƣ tỉnh An Giang cấp. Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/06/2012 tại Sở Kế hoạch và 

đầu tƣ tỉnh An Giang. 

 Đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Tiến Ngữ – Giám đốc. 

 Ngành nghề kinh doanh :  

o Tổ chức sự kiện, tổ chức hậu kỳ. 

o Quảng cáo thƣơng mại. 

o Mua bán lƣơng thực. 

o Khai thác và kinh doanh khoáng sản. 

o Đầu tƣ tài chính các doanh nghiệp và cá nhân,.... 

 Tình hình góp vốn: 

Vốn điều lệ (VND) 
Số vốn ASM đã góp 

vào IMF (VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

10.000.000.000 3.510.000.000 35,10 

 

4.6. Công ty CP Đầu tƣ Du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco): 

 

 

 

 

 

 Hình thức  : Công ty liên kết. 

 Vốn điều lệ  : 381.000.000.000 đồng. 

 Địa chỉ   : Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

 Thành lập ngày  : 15/3/2008 theo giấy CNĐKKD số 1600895650 tại Sở Kế hoạch 

và đầu tƣ tỉnh Đồng Tháp. Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 05/02/2015 tại Sở kế hoạch và 

đầu tƣ tỉnh Đống Tháp. 

 Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Chính. 
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 Ngành nghề kinh doanh :  

o San lấp mặt bằng. 

o Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 

o Khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng. 

o Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống, giải khát. 

o Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến. 

 Tình hình góp vốn: 

Vốn điều lệ (VND) 
Số vốn ASM đã góp 

vào Trisedco (VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

381.000.000.000 15.000.000.000 3,94% 

4.7.  Công ty cổ phần tƣ vấn và đầu tƣ tài chính (ASTAR): 

 
 
 
 
 

 Hình thức  : Công ty liên kết. 

 Vốn điều lệ  : 120.000.000.000 đồng. 

 Địa chỉ   : số 326 Hùng Vƣơng, P.Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang. 

 Thành lập ngày : 12/10/2000 theo giấy CNĐKKD số 1600583700 tại Sở Kế hoạch và đầu 

tƣ tỉnh An Giang cấp. Đăng ký thay đổi lần 9 ngày 14/7/2011 tại Sở Kế hoạch và đầu tƣ 

tỉnh An Giang. 

 Đại diện theo pháp luật : Ông Bùi Cao Cƣờng – Giám đốc. 

 Ngành nghề kinh doanh :  

o Hoạt động kiến trúc và tƣ vấn kỹ thuật có liên quan. 

o Kinh doanh bất động sản. 

o Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

o Khai thác quặng kim loại quí hiếm. 

o Kinh doanh, đầu tƣ tài chính các doanh nghiệp và cá nhân (không bao gồm các 

hoạt động cho thuê tài chính, tiền tệ, tín dụng, huy động vốn). 

 Tình hình góp vốn:      

Vốn điều lệ (VND) 
Số vốn ASM đã góp 

vào Astar (VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

120.000.000.000 8.060.000.000 6,72 
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4.8.     Công ty cổ phần Nhựt Hồng: 

 Hình thức  : Công ty liên kết. 

 Vốn điều lệ  : 80.000.000.000 đồng. 

 Địa chỉ   : Số 177C, đƣờng Cách mạng tháng 8, phƣờng Xuân An, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

 Thành lập ngày  : 12/08/2003 theo giấy CNĐKKD số 3600648648 tại Sở Kế 

hoạch và đầu tƣ tỉnh Đồng Nai cấp. Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 10/09/2012 Sở Kế hoạch 

và đầu tƣ tỉnh Đồng Nai. 

 Đại diện theo pháp luật : Lê Thị Nguyệt Thu – Giám đốc 

 Ngành nghề kinh doanh :  

o Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. 

o Tƣ vấn,  môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 

o Buôn bán vật liệu xây dựng 

o Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 Tình hình góp vốn: 

Vốn điều lệ (VND) 
Số vốn ASM đã góp 

vào Nhật Hồng (VND) 

Tỷ lệ lợi 

ích (%) 

80.000.000.000 15.000.000.000 18,75 

 

4.9. Công ty Cổ phần Phát triển Bóng Đá Đồng Tháp 

 

 

 

 

 

 

 Hình thức : Công ty liên kết. 

 Vốn điều lệ : 24.500.000.000 đồng. 

 Địa chỉ : Số 140 Lê Duẫn, P.Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 Thành lập ngày : 04/12/2014 theo giấy CNĐKKD số 1401993195 tại Sở Kế hoạch 

và đầu tƣ tỉnh Đồng Tháp cấp. 

 Đại diện theo pháp luật : Đặng Xuân Huy – Giám đốc 

 Ngành nghề kinh doanh:  

o Hoạt động của các lạc bộ thể thao 
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o Bán buôn đồ dung khác cho gia đình. 

o Quảng cáo 

o Giáo dục thể thao và giai trí 

o Hoạt động thể thao khác. 

 Tình hình góp vốn: 

Vốn điều lệ (VND) 

Số vốn ASM đã góp 

vào Bóng đá Đồng 

Tháp (VND) 

Tỷ lệ lợi ích 

(%) 

24.500.000.000 2.000.000.000 8,16 

 
 

V.  ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Các mục tiêu chủ yếu của Tập đoàn 

o Tiếp tục phấn đấu phát triển Tập đoàn trở thành Tập đoàn vững mạnh, kinh doanh đa 

ngành nghề, đa dạng hóa đầu tƣ bằng cách hình thành công ty con, công ty liên doanh, liên kết. 

Tuy nhiên, vẫn đảm bảo ƣu tiên phát triển mãng bất động sản, với trụ cột chính là phát triển khu 

đô thị, phát triển nhà ở và Khu thƣơng mại. 

o Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, 

từng bƣớc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tƣ của các công ty con trong Tập 

đoàn, phù hợp với định hƣớng và mục tiêu phát triển của Tập đoàn, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. 

o Phấn đấu tăng trƣởng vốn chủ sở hữu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đầu tƣ và phát triển. 

o Xây dựng thƣơng hiệu TẬP ĐOÀN SAO MAI bền vững và uy tín. 

o Đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi, ổn định mức cổ tức hàng năm, nâng cao thu nhập 

cho ngƣời lao động. 

o Đẩy mạnh mối quan hệ với các đối tác chiến lƣợc trong và ngoài nƣớc nhằm tìm kiếm cơ 

hội hợp tác đầu tƣ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

o Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động, góp phần vào sự 

phát triển của Tập đoàn. 

2. Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn 

Với những mục tiêu nêu trên thì chiến lƣợc phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn sẽ tập 

trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

2.1. Về bộ máy, nhân sự: 

o Xây dựng môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện và cơ 

hội phát triển cho tất cả nhân viên; 

o Xây dựng chế độ tiền lƣơng, thƣởng và phụ cấp phù hợp hơn để động viên, khuyến khích 

ngƣời lao động hăng say làm việc và gắn bó lâu dài với Tập đoàn. Từ năm 2013, Tập đoàn đã 
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áp dụng khoán lƣơng theo sản phẩm cho bộ phận kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả công việc 

ở bộ phận này và đang tiếp tục xem xét khoán lƣơng ở những bộ phận khác sao cho phù hợp 

với tình hình hoạt động của Tập đoàn; 

o Tiếp tục đƣa cán bộ đi đào tạo ở nƣớc ngoài, phát triển nguồn nhân lực theo hƣớng kế 

thừa và tổ chức các lớp học để nâng cao tay nghề cho công nhân; 

o Cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo tính gọn nhẹ, phát huy tối đa năng lực trí tuệ 

và nâng cao trách nhiệm ngƣời lao động; 

o Củng cố nâng cao công tác quản trị Tập đoàn, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động 

của Tập đoàn. Hoàn thiện Ban tài chính giúp Hội đồng quản trị trong việc huy động nguồn vốn 

để đầu tƣ các dự án và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn; 

o Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức đoàn thể giúp Tập đoàn vƣợt qua 

những khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.  

2.2. Về đầu tƣ, kinh doanh: 

o Phát huy các thế mạnh sẵn có về năng lực, vị trí địa lý; 

o Phát triển từng bƣớc bền vững, hỗ trợ các công ty liên kết thông qua việc cung cấp thức 

ăn thủy sản cho vùng nuôi để đầu tƣ theo mô hình khép kín; nghiên cứu đầu tƣ phát triển sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao.  

o Hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tƣ & phát triển Đa Quốc Gia đầu tƣ nhà máy chế biến thức ăn 

thủy sản để làm tăng giá trị gia tăng các sản phẩm từ thủy sản. 

o Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, kinh doanh nhà hàng khách sạn. 

o Phát triển lĩnh vực y tế thông qua việc đầu tƣ bệnh viện Quốc tế Sao Mai. 

o Năm 2015 ASM hoàn thành tái cơ cấu các công ty con, công ty liên doanh, liên kết nhằm 

hoạt động có hiệu quả hơn. Đồng thời, thoái vốn đối với một số công ty mà Tập đoàn nhận thấy 

không cần thiết nắm giữ. 

o Duy trì mối quan hệ với các tổ chức tài chính hiện tại, đồng thời tìm kiếm, tiếp xúc với 

các tổ chức, định chế tài chính mới nhằm thu hút nguồn vốn và mở rộng ngành nghề kinh 

doanh. 

3. Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Tập đoàn  

o Tập đoàn Sao Mai luôn hƣớng đến mục tiêu bảo vệ môi trƣờng, xây dựng môi trƣờng 

sống xanh, sạch, đẹp. Luôn chấp hành tốt quy trình xử lý nƣớc thải trong sản xuất. Đảm bảo an 

toàn lao động cho ngƣời công nhân. 

o Công ty luôn nhận định, chiến lƣợc phát triển của Tập đoàn Sao Mai luôn đi kèm với việc 

thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện. Vì vậy, trong thời gian tới Tập đoàn vẫn tiếp tục quan tâm 

chia sẽ một phần lợi nhuận của mình cho những hoạt động mà công ty đã gắn bó trong thời gian 

qua nhƣ: Đóng góp quỹ từ thiện vì ngƣời nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ môi sinh học 

đƣờng; Tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở địa phƣơng; Tham gia chƣơng trình ăn tết với 

ngƣời nghèo, trẻ em cơ nhỡ, những gia đình khó khăn ở các vùng bị ảnh hƣởng thiên tai, dịch 

bệnh,...  
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VI.  CÁC RỦI RO 

Tập đoàn Sao Mai luôn xác định Quản trị rủi ro là hoạt động gắn liền với hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp, Tập đoàn đã xây dựng chiến lƣợc 

quản lý rủi ro nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, đảm bảo kinh doanh hiệu quả nhất. Các biện 

pháp quản lý rủi ro nhƣ sau: 

1. Rủi ro kinh doanh 

Biến động về giá bán tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Do đó 

Sao Mai luôn có chính sách giá bán linh hoạt, điều chỉnh đúng lúc, phù hợp với tình hình 

thị trƣờng từng thời điểm. 

2. Rủi ro trong hoạt động sản xuất 

Trong sản xuất sản phẩm thì chi phí nguyên vật liệu thƣờng chiếm trên 80% giá thành sản 

phẩm, mà giá cả nguyên vật liệu lâu nay luôn biến động thất thƣờng theo chiều hƣớng 

tăng, dẫn đến giá thành sản phẩm cũng tăng theo đã làm giảm sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp. Đặc biệt, lĩnh vực bất động sản yếu tố chi phí bồi hoàn đất có biên độ tăng lớn, cụ 

thể giá đất từ lúc triển khai đến khi kết thúc bồi hoàn luôn chênh lệch rất cao (gấp 5-6 lần) 

mặc cho thị trƣờng bất động sản đang trầm lắng. Chính vì vậy, Sao Mai rất chú trọng đến 

việc xây dựng phƣơng án bồi hoàn và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện nên phần 

nào hạn chế đƣợc rủi ro về giá bồi hoàn, đối với các khoản chi phí khác công ty cũng xây 

dựng định mức hợp lý và có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu 

quả cho doanh nghiệp. 

3. Rủi ro tài chính 

Giống nhƣ những công ty khác, Sao Mai cũng chịu rủi ro biến động tỷ giá, lãi suất và 

thanh toán... 

- Hiện nay phần lớn các ngân hàng khi cho vay đều áp dụng lãi suất thả nổi nên dƣ nợ vay 

của công ty cũng tính theo lãi suất tại từng thời điểm nhận nợ. Vì vậy, nếu lãi suất tăng sẽ 

làm tăng chi phí tài chính và ảnh hƣởng kết quả kinh doanh của công ty. Do đó, để hạn 

chế rủi ro về lãi suất, công ty lựa chọn những tổ chức tín dụng lớn có mức lãi suất cho vay 

thấp và ổn định để vay, kết hợp với việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. 

- Về tỷ giá, biến động tỷ giá cũng có ảnh hƣởng đến doanh thu tài chính của Tập đoàn. Tuy 

nhiên rủi ro này đƣợc giảm thiểu vì Tập đoàn chỉ có hoạt động xuất khẩu, không có nhập 

khẩu. 

- Về rủi ro thanh toán, việc mất cân đối thu chi sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động của Tập đoàn, 

có thể dẫn đến ngừng sản xuất, các khoản vay thanh toán không đúng hạn. Vì vậy, Tập 

đoàn luôn quan tâm đến việc cân đối các nguồn sao cho an toàn và hiệu quả. 

4. Rủi ro thay đổi chính sách 

 Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, bất động sản, đã niêm yết cổ phần 

nên Tập đoàn chịu chi phối bởi luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, 

luật thủy sản, luật chứng khoán... Các văn bản luật này đang trong quá trình hoàn thiện dẫn đến 

thay đổi liên tục. Việc thay đổi này ít nhiều cũng ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị, sản xuất, 

kinh doanh,... của Tập đoàn. Do đó Tập đoàn thƣờng xuyên cập nhật các văn bản luật mới nhằm 

giảm thiểu rủi ro về thay đổi chính sách có ảnh hƣởng đến sản xuất kinh doanh. 
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Tập đoàn Sao Mai đồng hành với “Tháng hành động vì Trẻ em 2015” do UBND tỉnh An 

Giang, Sở Lao động TB&XH phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang tổ chức... 

 

Sao Mai tham gia chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng “lần thứ V/2015 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

1. Tình hình kinh doanh 

Điểm nổi bật trong hoạt động động sản xuất kinh doanh năm 2015 là việc Tập đoàn đã 

phát hành cổ phiếu thành công, thu về số tiền 1.072 tỷ đồng để tăng vốn lệ lên 2.199 tỷ đồng. 

Sao Mai đã sử dụng số tiền này để đầu tƣ vào các dự án bất động sản đang dở dang có khả năng 

thu hồi vốn nhanh và tỷ suất sinh lợi cao; Tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết; 

Bổ sung nguồn vốn kinh doanh và Cơ cấu lại nợ. Mặt khác, giúp Tập đoàn chủ động vốn trong 

đầu tƣ, sớm hoàn thành đƣa các dự án vào khai thác góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, 

đồng thời bớt lệ thuộc vào vốn vay, giảm đƣợc chi phí tài chính.  

Trong năm 2015, Sao Mai đã đầu tƣ hoàn thiện dự án Khu đô thị cao cấp Tân Hiệp (quy 

mô 10 ha, vốn đầu tƣ 99,6 tỷ đồng); Hoàn thành 80% dự án Khu đô thị cao cấp Bình Khánh 5 

(quy mô 27 ha, vốn đầu tƣ 634 tỷ đồng); Đang thi công hạ tầng và làm hồ sơ xin thu hồi, giao 

đất Khu trung tâm thƣơng mại Lấp Vò (quy mô 17,1 ha, vốn đầu tƣ 145 tỷ đồng); Bồi thƣờng 

đƣợc 90% diện tích đất và đang thi công san lấp mặt bằng dự án Khu đô thị cao cấp xã Xuân 

Thịnh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa,..... 

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã hỗ trợ các công ty thành viên đầu tƣ các dự án để hoàn 

thiện chuỗi khép kín đối với lĩnh vực kinh doanh cá tra nhƣ: Nhà máy thủy sản số 2 công suất 

300 tấn nguyên liệu/ngày, vốn đầu tƣ 429 tỷ đồng, dự kiến đƣa vào hoạt động trong quý 2/2016; 

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản công suất 360.000 tấn TP/năm, vốn đầu tƣ 812 tỷ đồng, sẽ 

đƣa vào hoạt động vào đầu năm 2017; Lắp đặt thêm tháp tinh luyện để năng công suất của nhà 

máy dầu cá từ 97 tấn nguyên liệu/ngày lên 230 tấn nguyên liệu/ngày, vốn đầu tƣ  200 tỷ đồng, 

dự kiến cuối năm 2016 sẽ đƣa vào sử dụng. 

Với việc đƣa nhiều dự án bất động sản vào khai thác, cộng thêm Tập đoàn luôn đổi mới, 

sáng tạo trong kinh doanh, bên cạnh đó là Luật nhà ở năm 2014 ra đời đã tác động tích cực đến 

thị trƣờng bất động sản sau thời gian dài trầm lắng và đóng băng, làm cho doanh thu bất động 

sản năm 2015 tăng trƣởng so với năm 2014. Đối với lĩnh lực xây lắp sau nhiều năm thắt chặt, 

hạn chế thì năm 2015 Tập đoàn cũng đã mạnh dạn tham gia nhận thầu các công trình lớn và kết 

quả mang lại rất khả quan. Riêng lĩnh vực thủy sản, Tập đoàn đã thực hiện theo định hƣớng tái 

cấu trúc mà Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên đã thông qua, vì thế Tập đoàn đã chuyển dần 

lĩnh vực xuất khẩu thủy sản cho công ty thành viên là IDI kinh doanh, dẫn đến doanh thu giảm 

so với năm 2014. 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 

Trên cơ sở đầu tƣ và kinh doanh nhƣ trên, kết quả kinh doanh hợp nhất của Sao Mai năm 

2015 đạt đƣợc nhƣ sau: 

ĐVT: triệu đồng 
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Ch雨ătiêu  Nĕmă2015ă  Nĕmă2014ă Tĕng/Gi違mă% 

1.  Doanh thu thu亥năv隠ăbánăhƠngăvƠăcungăc医pă
d鵜chăv映 

880.616 1.199.289 -26,57% 

-   Bất động sản 289.282 231.070 25,19% 
-  Th⇔ơng mại  407.291 908.292 -55,16% 
-  Dịch vụ, khách sạn 35.511 10.274 245,66% 
-  Các công trình xây dựng 148.533 49.654 199,14% 
2.ăăGiáăv嘘năhàng bán 691.232 1.001.870 -31,01% 
3.ăăL嬰iănhu壱năg瓜păv隠ăbánăhƠngăvƠăcungăc医pă
d鵜chăv映 

189.384 197.419 -4,07% 

4.ăăDoanhăthuăho衣tăđ瓜ngătƠiăchính 11.971 10.625 12,67% 
5.  Chi phí tài chính 20.889 52.681 -60,35% 
6.ăăPh亥nălƣiăho員căl厩ătrongăCôngătyăliênădoanhă
liênăk院t 10.652 14.371 -25,88% 

7.  Chi phí bán hàng 32.719 39.764 -17,72% 
8.  Chiăphíăqu違nălỦădoanhănghi羽p 51.181 22.615 126,31% 
9.  L嬰iănhu壱năthu亥nătừăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhă 107.218 107.355 -0,13% 
10. L嬰iănhu壱năkhác (1.004) 430 -333,47% 
11.ăT鰻ngăl嬰iănhu壱năk院ătoánătr逢噂căthu院ă 106.214 107.785 -1,46% 
12.ăChiăphíăthu院ăTNDN 20.362 18.631 9,29% 
13.ăL嬰iănhu壱năsauăthu院ăTNDN 85.851 89.154 -3,70% 

3. Tìnhăhìnhăth詠căhi羽năsoăv噂iăk院ăho衣ch:  
Đơn vị tính: triệu đồng 

Chえ tiêu 
Thực hiệỉ  
ỉăm 2015 

(BCTC hợị ỉhất) 

Kế hỊＴch  
ỉăm 2015 

TH/KH 
(%) 

1.ăDoanhăthuăthu亥n 880.616 1.360.000 64,75% 

-   Bất động sản 289.282 300.000 96,43% 
-  Th⇔ơng mại  407.290 1.000.000 40,73% 
-  Dịch vụ, khách sạn 35.511 10.000 355,11% 
-  Các công trình xây dựng 148.533 50.000 297,07% 

2. LN sau thu院ăTNDN 85.851 134.912 63,64% 

3.ăV嘘năđi隠uăl羽 2.199.398 3.299.096 66,67% 

 Nhìnăchung,ăk院t qu違ădoanhăthuă2015ăch雨ăđ衣tă65%ăsoăv噂iăk院ăho衣ch, tuyănhiênătừngălĩnhăv詠că
kinh doanh có nh英ngăbi院năđ瓜ngăkhácănhau. Lĩnhăv詠căb医tăđ瓜ngăs違n có k院tăqu違ăđ衣tăđ逢嬰căt逢挨ngă
đ嘘iăsoăv噂iăk院ăho衣ch.ăV隠ăxơyăd詠ng,ăđơyălƠămƣngăcóădoanhăthuătĕngătr逢荏ngăkháă医năt逢嬰ngătrongă
nĕmă2015,ăv噂iăm泳cătĕngă297%ăsoăv噂iăk院ăho衣chăđƣăđóngăgópăđángăk吋ăvƠoăl嬰iănhu壱nătrongănĕmă
c栄aăT壱păđoƠn.ăĐ嘘iăv噂iăth逢挨ngăm衣iăth栄yăs違năđ衣tă40,73%ăsoăv噂iăk院ăho衣ch. Đi隠uănƠyăphùăh嬰păv噂iă
đ鵜nhăh逢噂ngăc栄aăt壱păđoƠnălƠăt鰻ăch泳căl衣iăngƠnhăngh隠ăkinhădoanhăcácăcôngătyăthƠnhăviên,ăcôngătyă
liênăk院tătheoăh逢噂ngăchuyênămônăhóa. Tuyănhiên,ădoătỷăsu医tăl嬰iănhu壱nătrênădoanhăthuăth医pănênă
khôngălƠmă違nhăh逢荏ngăđ院năl嬰iănhu壱năchung. Riêngăv隠ălĩnhăv詠căd鵜chăv映,ăkháchăs衣n,ătrongănĕmă
2015ăSaoăMaiăcóătĕngătỷăl羽ăs荏ăh英uăđ嘘iăv噂iăcôngătyăCPăDuăl鵜chăĐ欝ngăThápălênătrênă81,36%ănênă
doanhăthuătừăCôngătyăcon đ逢嬰c h嬰pănh医tăv隠ăcôngătyămẹăSaoăMai. 
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II.  T蔚ăCH永CăVÀăNHỂNăS衛 

1. Tómăt逸tălỦăl鵜chăBanăđi隠uăhƠnh 

 

ÔngăLêăThanhăThu医năsinh ngƠyă10/03/1958ăt衣iăXuơnăTh鵜nh,ăTri羽uă
S挨n,ăThanhăHóa.ă 
T嘘tănghi羽pălƠăkỹăs逢ăxơyăd詠ng,ătừănĕmă1977,ăôngăThu医nălƠmăvi羽căt衣iă
S荏ăxơyăd詠ngăAnăGiang.ăTừănĕmă1979,ăÔngălƠăcánăb瓜ăc栄aăS荏ăqu違nă
lỦănhƠăđ医tăAnăGiang.ă 

Nĕmă1982,ăôngăThu医năđ逢嬰căb鰻ănhi羽mă lƠmăChánhăvĕnăphòngă曳yă
banăXơyăd詠ngăc挨ăb違năNhƠăn逢噂căAnăGiang.ăSauăđó,ăÔngă ti院pă t映că
đ逢嬰căb鰻ănhi羽mă lƠmăGiámăđ嘘căCôngă tyă LiênădoanhăKi院nă trúcăAnă
GiangăvƠoănĕmă1986. 

Từănĕmă1992,ă ôngăThu医năđ逢嬰că c穎ă lƠmăGiámăđ嘘că xíă nghi羽păXơyă
d詠ngăTơyăSôngăH壱uă thu瓜căCôngă tyăXơyăd詠ngăMi隠năTơy,ăB瓜 Xây 
D詠ng.ăĐ院nănĕmă1997,ăÔngăthƠnhăl壱păvƠăđi隠uăhƠnhăCôngăCPăĐ亥uăt逢ă
vƠăXơyăd詠ngăSaoăMaiăt雨nhăAnăGiang (nay là T壱păđoƠn Sao Mai) 

Ch栄ă t鵜chă HĐQTă kiêmă
T鰻ngă Giám đ嘘că T壱pă
đoƠn Sao Mai. 

Hi羽năt衣i,ăÔngăThu医năđangăgi英ăch泳căT鰻ngăGiám đ嘘căkiêmăBíăth逢ăĐ違ngăb瓜ăc栄aăT壱p đoƠn Sao 
Mai. 

V噂iăkinhănghi羽măh挨nă30ănĕmăcôngătácătrongăngƠnhăxơyăd詠ngăvƠăh挨nă15 nĕmăt鰻ăch泳căvƠăđi隠uă
hành T壱pă đoƠn Sao Mai,ă đ院nă nayă ôngă Thu医nă lƠă m瓜tă trongă nh英ngă c鰻ă đôngă l噂nă s荏ă h英uă
42.469.404 c鰻ăph亥n,ăt逢挨ngăđ逢挨ngănắmăgi英ă19,31% v嘘năđi隠uăl羽ăc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai. 

 
Ôngă Nguy宇nă Vĕnă Hungă sinhă ngƠyă 18/05/1954ă t衣iă Đ欝ngă Tháp.ă
Sauăkhiăt嘘tănghi羽păTrungăc医păxơyăd詠ng,ăÔngăđ逢嬰cănh壱năcôngătácă
t衣iăPhòngăchínhătr鵜ăT雨nhăđ瓜iăAnăGiangătừănĕmă1975.ă 
Từănĕmă1989,ăÔngăđ逢嬰căb鰻ănhi羽mă lƠmăTr逢荏ngăphòngă t鰻ă ch泳că
S荏ăKinhăt院ăđ嘘iăngo衣iăt雨nhăAnăGiang;ăSauăđó,ăôngăti院păt映căđ逢嬰că
b鰻ănhi羽mălƠmăThanhătraăS荏ăTh逢挨ngăm衣iăDuăl鵜chăt雨nhăAnăGiangă
từănĕmă1995. 
Từă nĕmă 1997,ă Ôngă Hungă thamă giaă gópă v嘘nă thƠnhă l壱pă vƠă đi隠uă
hành T壱păđoƠn Sao Mai. 

Đ院nănay,ăv噂iăkinhănghi羽mălƠmăvi羽căh挨nă30ănĕm,ăôngăHungăđangă
gi英ă ch泳că Phóă ch栄ă t鵜chă HĐQTă kiêmă phóă T鰻ng Giám đ嘘că T壱pă
đoƠn Sao Mai,ăgiámăsát,ătheoădõiăvƠăđi隠uăhƠnhăt医tăc違ăho衣tăđ瓜ngă
kinhădoanhăc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai.    

 

Phóăch栄ăt鵜chăHĐQTă
kiêm Phó T鰻ngăGiám 
đ嘘căT壱păđoƠn Sao Mai 

NgoƠiăra,ăÔngăcũngăđangăgi英ăcácăv鵜ătríălƣnhăđ衣oăkhácănh逢ăPhóăCh栄ăt鵜chăHĐQTăCôngătyăCPă
Đ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋năĐaăQu嘘căGia,ăThành viên HĐQTăCôngătyăCPăđ亥uăt逢ăDuăl鵜chă&ăPhátă
tri吋năTh栄yăS違n. Hi羽nănayăôngăHungăđangăs荏ăh英uă500.000 c鰻ăph亥năc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai, 
t逢挨ngăđ逢挨ngă0,23 %ăv嘘năđi隠uăl羽. 
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Ôngă Lêă VĕnăChungă sinhă nĕmă1964ă t衣iăTri羽uăS挨n,ăThanhăHóa.ă

Sauăkhiăt嘘tănghi羽pătrungăc医păc挨ăkhí,ăÔngăcôngătácăt衣iăXíănghi羽pă

Liênăhi羽păĐ逢運ngăsắtăHu院. 

Nĕmă1987,ăÔngăChungă lƠmăvi羽că t衣iăC瓜ngăHòaăDơnăCh栄ăĐ泳c.ă

Đ院nănĕmă1991,ăÔngă tr荏ă v隠ăVi羽tăNamăvƠă côngă tácă t衣iăCôngă tyă

liên doanhă ki院nă trúcă Ană Giangă vƠă đ逢嬰că b鰻ă nhi羽mă lƠmă Đ瓜iă

tr逢荏ngăxơyăd詠ngăCôngătyăXơyăd詠ngăMi隠năTơyăvƠoănĕmă1994.ă 

Sauăđó,ăÔngăChungăthamăgiaăthƠnhăl壱păvƠăđi隠uăhƠnhăT壱păđoƠn 

SaoăMaiătừănĕmă1997,ăv噂iăs嘘ăc鰻ăph亥nănắmăgi英ălƠă1.728.300 c鰻ă

ph亥n,ăt逢挨ngăđ逢挨ngă0,79% v嘘năđi隠uăl羽ăc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai. 

ThƠnhăviênăHĐQTă
kiêm Phó T鰻ngăGiám 
đ嘘căT壱păđoƠn Sao Mai 

Bênăc衣nhăT壱păđoƠn SaoăMai,ăôngăChungăcũngăđangălƠmăThƠnhăviênăHĐQTăkiêmăphóăT鰻ngă

Giám đ嘘căCôngătyăCPăĐ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋năĐaăQu嘘căGia.ăCh栄ăt鵜ch HĐQTăCôngătyăCPăđ亥uă

t逢ăDuăl鵜chă&ăPhátătri吋năTh栄yăs違n.  

 
 

ÔngăLêăXuơnăQu院ăsinhănĕmă1968ăt衣iăTri羽uăS挨n,ăThanhăHóa.ăTừă
nĕmă1992,ăÔngăcôngătácăt衣iăxíănghi羽păTơyăSôngăH壱uăậ B瓜ăXơyă
D詠ngăsauăkhiă t嘘tănghi羽păCaoăđẳngăxơyăd詠ng.ăNĕmă1997,ăÔngă
đ逢嬰căb鰻ănhi羽mălƠmăGiámăđ嘘căXíănghi羽păPh逢挨ngăNam. 

Đ院nă nĕmă 2003,ă Ôngă đ逢嬰că m運iă v隠ă côngă tácă t衣iă T壱pă đoƠn Sao 

Mai.  

Trongă quáă trìnhă côngă tác,ă Ôngă Qu院ă cũngă thamă giaă ho衣tă đ瓜ngă
thƠnhăl壱păvƠăgi英ăcácăch泳căv映ăqu違nătr鵜ăcácăcôngătyăthƠnhăviênăc栄aă
T壱păđoƠn Sao Mai nh逢ăthƠnhăviênăHĐQTăCôngătyăCPăĐ亥uăt逢ă&ă
Phátătri吋năĐaăQu嘘căGia,ăPhóăch栄ăt鵜ch HĐQTăCôngătyăCPăđ亥uăt逢ă
Duăl鵜chă&ăPhátătri吋năTh栄yăs違n. 

 

ThƠnhăviênăHĐQTăkiêmă
Phó T鰻ngăGiám đ嘘căT壱pă

đoƠn Sao Mai 

Hi羽nănayăôngăQu院ăđangănắmăgi英ă609.000 c鰻ăph亥năc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai,ă t逢挨ngăđ逢挨ngă

0,28% v嘘năđi隠uăl羽. 
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ÔngăLêăVĕnăLơmăsinhănĕmă1973ăt衣iăTri羽uăS挨n,ăThanhăHóa.ăÔngă
vƠoălƠmăt衣iăT壱păđoƠn Sao Mai từănĕmă1999ăvƠăđ違mănhi羽măch泳că
v映ă Đ瓜iă tr逢荏ngă Đ瓜iă xơyă d詠ngă s嘘ă 11ă từă nĕmă 1999ă - 2002.ă Nĕmă
2003 - 2006ăGiámăđ嘘căXíănghi羽păxơyăd詠ngăMi隠năĐôngăCôngătyă
SaoăMai.ăTừănĕmă2006ă- 2009 Phó Giám đ嘘căBanăqu違nălỦăd詠ăánă
C映măCôngănghi羽păVƠmăC嘘ngă- IDI.  

Từănĕmă2010ăđ院năthángă09/2011ăPhóăGiám đ嘘c,ăGiámăđ嘘căNhƠă
máyă ph映ă phẩmă Trisedcoă vƠă Phóă T鰻ngă Giám đ嘘că Côngă tyă
Trisedco. 

Tháng 10/2011 ôngăv隠ă lƠm Phó T鰻ngă Giám đ嘘căT壱păđoƠn Sao 

Mai. Đ院năthángă3/2015, ôngăđ逢嬰căđ隠ăc穎ă lƠmăthƠnhăviênăHĐQTă
Sao Mai. 

Hi羽năÔngăLơmăkhôngănắmăgi英ăc鰻ăph亥năc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai. 

Phó T鰻ngăGiám đ嘘că
T壱păđoƠn Sao Mai 

 
 

ÔngăTr逢挨ngăVĩnhăThƠnhăsinhăngƠyă07/07/1977ă荏ăThônăGiangă

Nam,ăPh逢噂căHi羽p,ăTuyăPh逢噂c,ăBìnhăĐ鵜nh. T嘘tănghi羽păKỹăs逢ă

xâyăd詠ngăđ衣iăhọcăBáchăkhoaăTPHCMăkhóaă1994ă- 1999. 

Từă nĕmă 1999-2001:ă Phóă phòng,ă tr嬰ă lỦă Giám đ嘘c,ă tr逢荏ngă

phòngăkỹăthu壱tăT壱păđoƠn Sao Mai. 

Từănĕmă2001-2004:ăGiámăđ嘘căCtyăT逢ăv医năThi院tăk院ăĐi吋năhìnhă

AnăGiang,ă tr逢荏ngăphòngăKCS,ăTP.ăMarketingăT壱păđoƠn Sao 

Mai. 

Từă nĕmă 2005-2007:ă TPă Qu違nă lỦă Đ亥uă t逢ă T壱pă đoƠn Sao Mai 

kiêm P.T鰻ngăGiám đ嘘căCtyăĐ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋năĐaăQu嘘căGia. 

Nĕmă 2008ă - 2011: T鰻ngă Giám đ嘘că Ctyă CPă Đ亥uă t逢ă vƠă Phátă

tri吋năĐaăQu嘘căGia. 

 

Phó T鰻ngăGiám đ嘘c 

T壱păđoƠn Sao Mai 

Ch泳căv映ăcôngătácăhi羽nănay:ăThành viên HĐQTăkiêmăPhóăT鰻ngăGiámăđ嘘căT壱păđoƠnăSaoă

Mai, Thành viên HĐQT Ctyă C鰻ă ph亥nă Đ亥uă t逢ă &ă Phátă tri吋nă Đaă Qu嘘că Gia,ă ThƠnhă viênă

HĐQTăcôngătyăTrisedco. 

Hi羽năÔngăThƠnhăkhôngănắmăgi英ăc鰻ăph亥năc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai. 

 



BÁO CÁO TH⇒せNG NIÊN 2015    

 

41 
 

 

 

BƠă Lêă Th鵜ă Nguy羽tă Thu sinhă ngƠy:ă 16/11/1985ă t衣iă Tp. Long 
Xuyên, An Giang. 

Từă 01/03/2010ă đ院nă 12/07/2012ă bƠă nắmă gi英 ch泳că v映ă Phóă T鰻ngă
Giám đ嘘căphátătri吋năd詠ăánăt衣iăTp.ăH欝ăChíăMinh. 

Từ 12/07/2012ăđ院nă01/09/2014ăbƠăđ逢嬰c b鰻 nhi羽m làm Tr嬰ălỦăCh栄ă
t鵜chăHĐQT 

Từ 01/09/2014ăđ院nănay,ăbƠăđ違m nhi羽m ch泳c v映 Phó T鰻ngăgiám 
đ嘘c T壱păđoƠn Sao Mai;  

Ch泳căv映ăhi羽nănay:ăThƠnhăviênăHĐQTăkiêmăPhó T鰻ngăGiám đ嘘că
T壱pă đoƠn Sao Mai; T鰻ngă Giám đ嘘că Côngă tyă Cpă Nh詠tă H欝ng;ă
ThƠnhăviênăH瓜iă đ欝ngăThƠnhăviênăCôngă tyăTNHHăDũngăTh衣nhă
Phát. 

Hi羽nănắmăgi英ăă11.731.840 c鰻ăph亥năc栄aăSaoăMaiăAnăGiang,ăt逢挨ng 
đ逢挨ngă5,33%ăv嘘năđi隠uăl羽 

Phó T鰻ngăGiám đ嘘că
T壱păđoƠn Sao Mai 

 

 

BƠăLêăTh鵜ăPh逢嬰ngăsinhănĕmă1980ăt衣iăThanhăHóa.ăNĕmă2004,ă
BƠăcôngătácăt衣iăphòngăk院ătoánăc栄aăT壱păđoƠnăSaoăMaiăsauăkhiă
t嘘tănghi羽păĐ衣iăhọcăKinhăt院ăchuyênăngƠnhăk院ătoán. 

Từănĕmă2007ăậ 10/2015, bà Ph逢嬰ngăđ逢嬰căb鰻ănhi羽măgi英ăch泳că
K院ătoánăTr逢荏ngăc栄aăT壱păđoƠnăSaoăMai.ă 

Thángă10/2015ăđ院nănay,ăbƠăPh逢嬰ngăđ逢嬰căb鰻ănhi羽mălƠmăPhóă
T鰻ngăGiámăđ嘘căT壱păđoƠnăSaoăMaiăph映ătráchăTƠiăchính. 

NgoƠiăcôngăvi羽căt衣iăT壱păđoƠnăSaoăMai,ăbƠăPh逢嬰ngăcònăđ違mă
nh壱nălƠmăthƠnhăviênăHĐQT CôngătyăCPăĐ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋nă
ĐaăQu嘘căGia. 

Hi羽nănayăBƠăPh逢嬰ngăđangănắmăgi英ă10.749 c鰻ăph亥năc栄aăT壱pă
đoƠnăSaoăMai,ăt逢挨ngăđ逢挨ngă0,00%ăv嘘năđi隠uăl羽. K院ătoánătr逢荏ng 

T壱păđoƠnăSaoăMai 

 

Ôngă Nguy宇nă HoƠngă Sangă sinhă nĕmă 1976ă t衣iă AnăGiang.ă Ôngă
côngătácăt衣iăT壱păđoƠn SaoăMaiătừănĕmă2001.ă 

Nĕmă2002,ăôngăSangăđ逢嬰căb鰻ănhi羽mălƠmăk院ătoánăTr逢荏ngăc栄aă
T壱păđoƠn Sao Mai.  

Nĕmă2007ă- tháng 10/2015, ôngăNguy宇năHoƠngăSangăđ逢嬰căb鰻ă
nhi羽măgi英 ch泳căGiámăđ嘘căTƠiăchínhăSaoăMai.ă 

Từă thángă10-2015ăđ院nănay,ăôngăSangă gi英ăv鵜ă trí Giámăđ嘘că tƠiă
chính kiêm K院ătoánătr逢荏ngăT壱păđoƠn, ph映ătráchăchínhăđ嘘iăv噂iă
cácăv医năđ隠ăv隠ătƠiăchínhăậ k院ătoánăc栄aăT壱păđoƠn.ă 

Hi羽nă nayă Ôngă Sangă đangă nắmă gi英ă 19.404 c鰻ă ph亥nă c栄aă T壱pă
đoƠn SaoăMai,ăt逢挨ngăđ逢挨ngă0,01%ăv嘘năđi隠uăl羽. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giámăđ嘘căTƠiăchính 
T壱păđoƠn Sao Mai 
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2. S嘘ăl逢嬰ngăcánăb瓜,ănhơnăviênăvƠăchínhăsáchăđ嘘iăv噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng 

2.1 S嘘ăl逢嬰ngăvƠăc挨ăc医uălaoăđ瓜ng: 
T鰻ngăs嘘ălaoăđ瓜ngăc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai tính bình quơnănĕmă2015 là 369 ng逢運i.ăTrongăđó,ă

c挨ăc医uălaoăđ瓜ngăc栄aăCôngătyănh逢ăsau: 

BI韻UăĐ唄 C愛ăC遺UăLAOăĐ浦NGăTHEOăCH永CăDANH 

STT Ch泳cădanh 
S嘘ă 
lao 

đ瓜ng 
Tỷăl羽ă(%) 

 

1 Qu違nălỦăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă77 21 

2 Nhân viên 292 79 

 T鰻ng 369 100 

BI韻UăĐ唄 C愛ăC遺UăLAOăĐ浦NGăTHEOăTRỊNHăĐ浦ăH窺CăV遺N 

STT Trìnhăđ瓜ăh丑căv医n 
S嘘ă 
lao 

đ瓜ng 

Tỷăl羽ă
(%) 

 

1 Đ衣iăhọcăvƠătrênăđ衣iăhọc 174 47 

2 CaoăđẳngăvƠătrungăc医p 97 26 

3 S挨ăc医p 64 18 

4 Công nhân 34 9 

 T鰻ng 369 100 

 

BI韻UăĐ唄 C愛ăC遺UăLAOăĐ浦NGăTHEOăTHỂMăNIểNăCỌNGăTÁC 

STT Thâm niên 
S嘘ă 

laoăđ瓜ng 
Tỷăl羽ă
(%) 

 

1 Trênă03ănĕm 222 60 

2 Từă1ăđ院năd逢噂iă3ănĕm 122 33 

3 
D逢噂iă1ănĕm,ăhọc 
ngh隠,ăth穎ăvi羽c 

25 7 

 T鰻ng 369 100 

Quản lý                                            
21%

Nhân 
viên 
79%

Đại học 
và trên 
đại học

47%Cao 
đẳng và 

trung 
cấp
26%

Sơ cấp
18%

Công 
nhân
9%

Trên 
03 

năm 
60%

Từ 1 
đến 

dưới 3 
năm 
33%

Dưới 1 
năm
7%
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2.2 Ch院ăđ瓜ălƠmăvi羽c 

ậ Côngătyăt鰻ăch泳călƠmăvi羽că7ăgi運/ngƠy,ă6ăngƠy/tu亥n.ăNgoƠiăra,ăkhiăcóăyêuăc亥uăv隠ăti院năđ瓜ăs違nă
xu医t,ăkinhădoanh,ăT壱păđoƠn Sao Mai cóăth吋ăyêuăc亥uăcánăb瓜ănhơnăviênălƠmăthêmăgi運,ăđ欝ngăth運i 
th詠căhi羽năcácăch院ăđ瓜ăđƣiăng瓜ăth臼aăđángăvà đ違măb違oăquy隠năl嬰iăchoăng逢運iălaoăđ瓜ngătheoăquyăđ鵜nhă
c栄aăNhƠăn逢噂c; 

ậ T医tăc違ăCBCNVăđ隠uăđ逢嬰căngh雨ăphépănĕmătheoăch院ăđ瓜ăc栄aănhƠăn逢噂căhi羽năhƠnhăvƠăđ逢嬰căxétă
lênăl逢挨ngăkhiăđ院năkỳăh衣năho員căcóăthƠnhătíchăxu医tăsắc; 

ậ Đi隠uă ki羽nă lƠmă vi羽c:ă T壱pă đoƠn Sao Mai cungă c医pă đ亥yă đ栄ă trangă thi院tă b鵜ă lƠmă vi羽că choă
CBCNV.ăĐ嘘iăv噂iăl詠căl逢嬰ngălaoăđ瓜ngătr詠căti院p,ăSao Mai trangăb鵜ăđ亥yăđ栄ăph逢挨ngăti羽năb違oăh瓜ălaoă
đ瓜ngăvƠăluônătuơnăth栄ănghiêmăng員tăcácănguyênătắcăv隠ăanătoƠnălaoăđ瓜ng. 

2.3 Chínhăsáchăl逢挨ngăth逢荏ngăvƠăphúcăl嬰i 

ậ T医tăc違ăCBCNVăc栄aăT壱păđoƠn đ隠uăđ逢嬰căkỦăh嬰păđ欝ngălaoăđ瓜ng,ăđ逢嬰căđóngăb違oăhi吋măxƣă
h瓜i,ăb違oăhi吋măyăt院ăvƠăb違oăhi吋mătaiăn衣nătheoăquyăđ鵜nh.ăChínhăsáchăđƣiăng瓜ăh嬰pălỦăth吋ăhi羽năquaă
quyăch院ăti隠năl逢挨ng,ă ti隠nă th逢荏ngăđ逢嬰căxơyăd詠ngătheoăh逢噂ngăm荏,ălinhăho衣t,ăph違năánhăđúngăk院tă
qu違ăng逢運iălaoăđ瓜ng; 

ậ Tùyăthu瓜căvƠoăk院tăqu違ăkinhădoanh,ăSao Mai cònăcóăth逢荏ngăthêmăchoăCBCNVăvƠoăcácăd鵜pă
l宇,ă t院t.ăNgoƠiă ra,ăhƠngănĕmăT壱păđoƠn còn tríchăm瓜tăph亥nă l嬰iănhu壱năđ吋ăgiúpăđ叡ănh英ngăcánăb瓜ă
côngănhơnăviênăg員păhoƠnăc違nhăkhóăkhĕnăvƠăcóăcácăch院ăđ瓜ă逢uăđƣiăv隠 nhƠă荏ăchoăt医tăc違ăCBCNV 

T壱păđoƠn.  

ậ Bênăc衣nhăđó,ăSao Mai cònănuôiăd逢叡ngăBƠămẹăVi羽tăNamăanhăhùngăvƠătíchăc詠căthamăgiaăcácă
ho衣tăđ瓜ngăquyênăgópăgiúpăđ欝ngăbƠoăb鵜ăbƣoăl映t,ăquỹăvìăng逢運iănghèo,ăxơyănhƠătìnhăth逢挨ngă... 

2.4 Chínhăsáchătuy吋năd映ng,ăđƠoăt衣o 

ậ Tuyăho衣tăđ瓜ngăch栄ăy院uă荏ăkhuăv詠căcácăt雨nhăđ欝ngăbằngăsôngăC穎uăLong,ănh逢ngăT壱păđoƠn 

Sao Mai v磯năchúătrọngăđ院năvi羽cătuy吋năd映ngăng逢運iălaoăđ瓜ngăcóănĕngăl詠c,ăđápă泳ngănhuăc亥uăm荏ă
r瓜ngăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh.ăTùyăvƠoă từngăv鵜ă tríă c映ă th吋ămƠăT壱păđoƠn Sao Mai đ隠ă raă
nh英ngătiêuăchuẩnăbắtăbu瓜căriêng,ăsongăt医tăc違ăcácăch泳cădanhăđ隠uăph違iăđápă泳ngăcácăyêuăc亥uăc挨ăb違nă
nh逢ăcóătrìnhăđ瓜ăchuyênămôn,ăcóăỦăth泳căphátătri吋năngh隠ănghi羽păvƠăcóătínhăkỷălu壱tăcao. 

ậ Bênăc衣nhăvi羽cătìmăki院mănhơnătƠi,ăT壱păđoƠn Sao Mai cũngăcóăcácăchínhăsáchăl逢挨ng,ăth逢荏ngă
đ員căbi羽tăđ嘘iăv噂iăcácănhơnăviênăgi臼iăvƠănhi隠uăkinhănghi羽mătrongăcácă lĩnhăv詠că liênăquan.ăĐ欝ngă
th運i,ă Côngă tyă cũngă ch栄ă đ瓜ngă t衣oă đi隠uă ki羽nă g穎iă nhơnă viênă gi臼i,ă nhơnă viênă cóă ti隠mă nĕngă lênă
TP.HCMăho員căđiăn逢噂căngoƠiăhọc.ăSongăsongăđó,ăBană lƣnhăđ衣o T壱păđoƠn cũngă luôn có chính 

sáchăkhuy院năkhíchăđ瓜iăngũăcánăb瓜ănhơnăviênăth逢運ngăxuyênăhọcăt壱pănơngăcaoătrìnhăđ瓜ăchuyênă
môn. 
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SaỊ Mai tham dự ĐỊàỉ ồe hỊa chàỊ mừỉg kえ ỉiệm 125 ỉăm ỉgày siỉh Chて tおch ảげ Chí Miỉh 

III.   TỊNHăHỊNHăĐ井UăT姶,ăTH衛CăHI烏NăCÁCăD衛ăÁN TRONGăNĔM 

1. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢 trongănĕmă2015 

1.1 Đ亥uăt逢ăd詠ăán 

ĐVT: triệu đồng 

Công trình Xơyăd詠ngă
CSHT Muaăđ医t T蔚NG 

 Khu DC-TM-DVăB院năXeăChơuăĐ嘘c 8,57 - 8,57 

 Khuădơnăc逢ăBìnhăKhánhă3ă(ba) 4.486,72 22.750,08 27.236,81 

 KDC BK3 - NhƠăm磯uăN5ă(07->12) 2.501,13 - 2.501,13 

 Khuădơnăc逢ăBìnhăKhánhă5ă(nĕm) 86.994,97 24.968,57 111.963,54 

 KhuăDơnăC逢ăPh逢運ngă7ă- TXăB院năTre 70,74 - 70,74 

 Khuădơnăc逢ăBìnhăTh衣nhăTrungă- L医păVò 7.296,57 39.588,05 46.884,62 

 Khuădơnăc逢ăCáiăD亥uă- Châu Phú 1.234,80 1.906,87 3.141,68 

 KDCăCáiăD亥uă- NhƠăm磯uăL6ă(6->11) 2.092,38 - 2.092,38 

 Khuădơnăc逢ăCƠăMauă- Sanăl医păm員tăbằng 2.727,30 - 2.727,30 

 Khuădơnăc逢ăH瓜iăAnă- Ch嬰ăM噂i 3.133,07 1.026,36 4.159,43 

 KDCăH瓜iăAnă- NhƠăm磯uă(29->33)L8 86,19 - 86,19 

 Khuădơnăc逢ăHòaăBình 111,35 - 111,35 
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Công trình Xơyăd詠ngă
CSHT Muaăđ医t T蔚NG 

 KhuăDơnăC逢ăNgọcăH亥uă(ăChơuăĐ嘘c) 1.346,05 1.808,39 3.154,45 

 Khuădơnăc逢ăPhúăHòaăm荏ăr瓜ng 152,54 31,89 184,44 

 KDCăGiắt,ăTri羽uăS挨n,ăThanhăHoá 1.200,79 - 1.200,79 

 Khuădơnăc逢ăTơnăHi羽pă- Kiên Giang 36.697,95 - 36.697,95 

 KDCăTơnăHi羽pă- NhƠăm磯uăL04ă(50->55) 4.355,45 - 4.355,45 

 KhuăResortăThọăXuơnă- Thanh Hóa 563,64 24.721,54 25.285,17 

 KDCăXuơnăTh鵜nhă&ăThọăDơn,ăTri羽uă
S挨n,ăThanhăHoá 

1.393,16 56.995,30 58.388,46 

 Khuădơnăc逢ăHuy羽năTriăTôn 19.207,94 3.728,83 22.936,77 

 KDC Tri Tôn - NMă06ăcĕnăL15 2.456,36 - 2.456,36 

 KDC Tri Tôn - NMă08ăcĕnăL 727,27 - 727,27 

 Khuădơnăc逢ăXuơnăBiênă- T鵜nhăBiên 1.370,91 105,60 1.476,51 

 KhuăTTTMăL医păVòă 6.292,12 - 6.292,12 

T蔚NGăC浦NG 186.507,99 177.631,49 364.139,48 

 
  



BÁO CÁO TH⇒せNG NIÊN 2015    

 

46 
 

 

2. Tìnhăhìnhăth詠căhi羽năcácăd詠ăánăl噂n 

Trong nĕmă2015, từăngu欝năv嘘n đ嬰tăphátăhƠnhăc鰻ăphi院u, Banăđi隠uăhƠnhăT壱păđoƠn Sao Mai 

đƣăxúcă ti院năđ亥uă t逢 nhanh vào các d詠ăánăcó kh違ănĕngă thuăh欝iăv嘘năcao nh逢ăd詠ăánăKDC Xuân 

Th鵜nhă&ăThọăDơn,ăTri羽uăS挨n,ăThanhăHoá, KhuăResortăThọăXuơnă- Thanh Hóa, Khuădơnăc逢ăBìnhă
Th衣nhăTrung,ăti院păt映căđ亥uăt逢ăKhu dơnăc逢ăBìnhăKhánhă5ă(nĕm)ăvƠăgiaiăđo衣nă4ăKhuădơnăc逢ăBìnhă
Khánh 3 (ba).ăĐ嘘iăv噂iănh英ngăd詠ăánăkhác, Sao Mai v磯năti院păt映căhoƠnăthi羽năcácăth栄ăt映căphápălỦă
c亥năthi院tănhằmăt衣oăđi隠uăki羽năthu壱năl嬰iăchoăvi羽căđ亥uăt逢ăsauănƠy. Tr逢運ngăh嬰păd詠ăánănƠoăđƣăhoƠnă
thƠnhăth栄ăt映c đ亥uăt逢 mƠăgiáăđ医tăb欝iăth逢運ngăh嬰pălỦătùyătheoătìnhăhìnhătƠiăchínhăt衣iătừngăth運iăđi吋mă
Sao Mai v磯năxemăxétăth詠căhi羽năvi羽căb欝iăhoƠn,ăvìăđơyălƠăkhơuăquanătrọngănh医tăquy院tăđ鵜nhăti院năđ瓜ă
vƠăgiáăthƠnhăđ亥uăt逢ăd詠ăán. 

2.1.  Ti院năđ瓜ăth詠căhi羽năcácăd詠ăánăd荏ădang: 

ST
T 

D詠 án 

Quy mô 

Ti院năđ瓜ăth詠căhi羽năđ院nă
ngày 31/12/2015 

V嘘n 
(tỷă

đ欝ng) 

Di羽nă
tích 
(ha) 

S嘘ă
l逢嬰ng 
s違nă

phẩm 

Nĕmă
hoàn 
thành 

1 

Khuăđôăth鵜ăCaoă
c医păSaoăMaiăBìnhă
Khánh 3 
(L.Xuyên, An 
Giang) 

425 56,57 
2.681 
n隠n 

2016 

*ăGĐ1,ăGĐ2,ăGĐ3ăđƣăcóă
gi医yăCNQSDĐăvƠăbánăh院tă
n隠n. 
* GĐ4ăđangăXDăCSHT. 

2 
Khuăđôăth鵜ăcaoăc医pă
SaoăMaiă(T鵜nhă
Biên, AG) 

99,25 23,93 
1.068 
n隠n 

2012 

ĐƣăhoƠnăthƠnhăCSHT,ă
đ逢嬰căc医păGi医yăch泳ngănh壱nă
QSDăđ医tătoƠnăd詠ăánăvƠă
đangăbánăn隠n. 

3 

Khuădơnăc逢ăSaoă
MaiăBắcăQLă91ă
(CáiăD亥u,ăChơuă
Phú, An Giang) 

104,79 21,28 

Ch嬰ă
và 

1.031 
n隠n 

2012 

ĐƣăhoƠnăthi羽năCSHT,ăch嬰.ă
Đƣăđ逢嬰căc医păGi医yăch泳ngă
nh壱năQSDăđ医tătoƠnăd詠ăánă
vƠăđangăbánăn隠n. 

4 
KDC TTTM 
H逢噂ngăĐôngăth鵜ă
tr医năTriăTôn 

109,3 29,82 
1.247 
n隠n 

2016 

HoƠnăthƠnhăCSHTăđ逢嬰că
c医păgi医yăGĐ1,ăGĐ2,ăGĐ3.ă
Cònăch運ăNhƠăn逢噂căgi違iăt臼aă
m瓜tăs嘘ăh瓜ădơnăl医n chi院mă
đ吋ăhoƠnăthƠnhăd詠ăán. 

5 
Ch嬰ăvƠăKhuădơnă
c逢ăxƣăH瓜iăAnă(Ch嬰ă
M噂i,ăAnăGiang) 

40,96 6,66 
Ch嬰ă

và 315 
n隠n 

2015 

ĐƣăhoƠnăthi羽năCSHT,ăCh嬰.ă
Đƣăđ逢嬰căc医păGi医yăch泳ngă
nh壱năQSDăđ医tătoƠnăd詠ăánă
vƠăđangăbánăn隠n. 

6 

Khuăđôăth鵜ăCaoă
c医păSaoăMaiăBìnhă
Khánh 5 (Long 
Xuyên, An Giang) 

1.933,0 34,88 
1.691 
n隠n 

2016 

ĐƣăthiăcôngăCSHTăđ衣tă
kho違ngă90%ădi羽nătíchăd詠ă
án.ăĐangăti院păt映căgi違iăt臼aă
đ吋ăxơyăd詠ngăCSHT.ăĐangă
bánăn隠n. 
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7 

Đ逢運ngăgi違iăthoátă
giao thông Khu 
dơnăc逢ăNamăTrƠă
Ôn (Long Xuyên, 
An Giang) 

499 5,57 
259 
n隠n 

2018 

Đƣăth逢挨ngăl逢嬰ngăb欝iă
th逢運ngăđ逢嬰căh挨năă60%ă
di羽nătíchăd詠ăán.ăNhƠăn逢噂că
đangăh厩ătr嬰ăt壱păđoƠnă
th逢挨ngăl逢嬰ngăv噂iăch栄ăđ医tă
h嬰pătácăcùngătri吋năkhaiă
th詠căhi羽năd詠ăán. 

8 
KhuăTTTMăTh鵜ă
tr医năL医păVò 

145,4 17,15 
495 
n隠n 

2016 

Đƣăcóă100%ădi羽nătíchăđ医tă
d詠ăán.ăHoƠnăthƠnhăc挨ăs荏ă
h衣ăt亥ngăđ衣tă70%. Đangăbắtă
đ亥uăchoăbánăn隠n.ă 

9 
KhuănhƠă荏ăcaoăc医pă
Sao Mai - Tân 
Hi羽p. 

100 10,8 

Ch嬰ă
và 

 364 
n隠n 

2015 
ĐƣăhoƠnăthƠnhăCSHT,ă
Ch嬰,ăđangăbánăn隠n. 

10 
Khuădơnăc逢ăXuơnă
Th鵜nhă- Thanh 
Hóa 

447 52 
1.484 
n隠n 

2017 
 Đƣăb欝iăhoƠnăGPMB,ăđangă
ti院năhƠnhăsanălắpăvƠăthiă
côngăh衣ăt亥ngă 

11 
ResortăThọăDơnă- 
Thanh Hóa 

550 48 

Khách 
s衣n,ă
Nhà 
hàng. 

2017 
 Đƣăb欝iăhoƠnăGPMB; đƣă
g穎iăh欝ăs挨ăxinăđi隠uăch雨nh,ă
m荏ăr瓜ngăd詠ăán.  

12 
KDCăBìnhăTh衣nhă
Trung 

60 5,56 
253 
n隠n 

2016 
 Đƣăthiăcôngăxongă90%ăc挨ă
s荏ăh衣ăt亥ng.ăĐangăbánăn隠n. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chợ Bìỉh Kháỉh 5 đụ hỊàỉ thàỉh ốà chuẩỉ bお đưa ốàỊ hỊＴt đじỉg 
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2.2.Ti院năđ瓜ăth詠căhi羽năcácăd詠ăánătheoăđ鵜nhăh逢噂ngăphátătri吋n: 

STT D詠ăán H欝ăs挨ăphápălỦ 

1 

B羽nhăvi羽năQu嘘că t院ă
Sao Mai 
(V嘘năđ亥uăt逢:ă818,5ă
tỷă đ欝ng,ă quyă mô:ă
0,47 ha) 

- NgƠyă13/5/2014,ăUBNDăt雨nhăAnăGiangăc医păGi医yăch泳ngănh壱nă
đ亥uăt逢ăs嘘ă521031000507,ăt鰻ngăv嘘năđ亥uăt逢ăd詠ăki院nă818,5ătỷăđ欝ng. 

- S嘘ă55/QĐ-STNMTăngƠyă26/02/2015ăc栄aăS荏ăTƠiăNguyênăvƠă
MôiăTr逢運ngăv隠ăvi羽căquy院tăđ鵜nhăphêăduy羽tăbáoăcáoăđánhăgiáătácă
đ瓜ngămôiătr逢運ngăc栄aăD詠ăánăĐ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăB羽nhăvi羽năQu嘘căt院ă
Sao Mai. 
- S嘘ă73/TD-PCCC(PC66)ăngƠyă10/07/2015ăc栄aăCôngăanăt雨nhăv隠ă
vi羽căC医păgi医yăch泳ngănh壱năthẩmăduy羽tăv隠ăphòngăcháyăvƠăch英aă
cháyăc栄aăD詠ăánăB羽nhăvi羽năQu嘘căt院ăSaoăMai. 
- S嘘ă913/KCBăậ HNăngƠyă13/08/2015ăc栄aăB瓜ăyăt院ăv隠ăvi羽căthƠnhă
l壱păB羽nhăvi羽năQu嘘căt院ăSaoăMai. 

2 

Caoă 嘘că ph泳că h嬰pă
Sao Mai, P16, Q8, 
TP.HCM 
(V嘘nă đ亥uă t逢:ă 148ă
tỷă đ欝ng, 
Quy mô: 0,43 ha) 

- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă3119/QĐ-UBNDăngƠyă20/06/2008ăc栄aăUBNDă
Qu壱nă8ăv隠ăvi羽căphêăduy羽tăđ欝ăánăquyăho衣chăchiăti院tăxơyăd詠ngăđôă
th鵜ătỷăl羽ă1/500ăVĕnăphòngăvƠănhƠă荏ăcaoăt亥ngăt衣iăph逢運ngă16,ăqu壱nă
8,ăTP.HCMădoăCôngătyăTNHHăDũngăTh鵜nhăPhátălƠmăch栄ăđ亥uă
t逢. 

- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă67/QĐ-SXD-PTNăngƠyă01/06/2009ăc栄aăS荏ăxơyă
d詠ngăTP.ăHCMăv隠ăvi羽căphêăduy羽tăd詠ăánăđ亥uăt逢. 
- Quy院tăđ鵜nhăgiaoăđ医tăs嘘ă3404/QĐ-UBNDăngƠyă15/07/2009ăc栄aă
UBNDăthƠnhăph嘘ăH欝ăChíăMinhăv隠ăvi羽căgiaoăđ医tăchoăCôngătyă
TNHHăDũngăTh鵜nhăPhátăđ吋ăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ng 

3 

Khuă dơnă c逢ă Saoă
Maiă Bắcă QLă 91ă
Giaiă đo衣nă IIă (TT.ă
Cáiă D亥u,ă Chơuă
Phú, An Giang) 

- Đƣăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăAnăGiangăc医păgi医yăch泳ngănh壱năđ亥uăt逢ăs嘘ă
521031000230 ngày 06/05/2009. 
- ĐƣăcóăQuy院tăđ鵜nhăthuăh欝iăvƠăgiaoăđ医tătoƠnăd詠ăánătheoăQuy院tă
đ鵜nhăs嘘ă1183/QĐ-UBND ngày 29/06/2010. 
- S嘘ă71/TD-PCCCă(PC66)ăngƠyă25/12/2013ădoăcôngăanăt雨nhăc医pă
v隠ăvi羽căc医păGi医yăch泳ngănh壱năthẩmăvi羽căv隠ăphòngăcháyăvƠăch英aă
cháyăch嬰ăth詠căphẩmăt逢挨iăs嘘ngăvƠăbáchăhóaăphẩm. 
- Công vĕnăs嘘ă2331/VPUBND-KTăngƠyă15/7/2014ăc栄aăUBNDă
t雨nhăAnăGiangăv隠ăvi羽căch医păthu壱năch栄ătr逢挨ngăđ亥uăt逢ăd詠ăánăKhuă
dơnăc逢ăBắcăQu嘘căl瓜ă91ă(Giaiăđo衣nă2); 
- D詠ăánăđƣăđ逢嬰căUBNDăhuy羽năChơuăPhúăphêăduy羽tănhi羽măv映ă
quyăho衣chăs嘘ă1633/QĐ-UBNDăngƠyă08/10/2015.ăHi羽năt衣i,ăăT壱p 
đoƠnăSaoăMaiăđƣăhoƠnăch雨nhăh欝ăs挨ăquyăhoachăchiăti院tăxơyăd詠ngă
tỷăl羽ă1/500ăKhuădơnăc逢ăBắcăQu嘘căl瓜ă91ă(Giaiăđo衣nă2)ătheoăth臼aă
thu壱năv噂iăS荏ăXơyăd詠ng,ăđangătrìnhăUBNDăhuy羽năChơuăPhúăxemă
xét,ăphêăduy羽tăđ欝ăánăquyăho衣ch; 

4 
Khuă đôă th鵜ă m噂iă
Saoă Maiă Lamă S挨nă
- Sao VƠng,ă Tri羽uă

- Côngăvĕnăs嘘ă9061/UBND-THKHăngƠyă11/11/2013ăc栄aăUBNDă
t雨nhăThanhăHóaăv/văđ欝ngăỦăchoăT壱păđoƠnăSaoăMaiăl壱păquyăho衣chă
chiăti院tăxơyăd詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiăLamăS挨năậ 



BÁO CÁO TH⇒せNG NIÊN 2015    

 

49 
 

STT D詠ăán H欝ăs挨ăphápălỦ 
S挨n,ă Thanhă Hóa 
(V嘘năđ亥uăt逢:ă1.050ă
tỷă đ欝ng,ă quyă mô:ă
116 ha) 

Sao Vàng; 
- Côngăvĕnăs嘘ă444/UBND-CNăngƠyă16/01/2014ăc栄aăUBNDăt雨nhă
ThanhăHóaăv隠ăvi羽căch医păthu壱năNhi羽măv映ăquyăho衣chăchiăti院tătỷăl羽ă
1/500ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiăLamăS挨năậ SaoăVƠngăt衣iăxƣăXuơnă
Thắng,ăhuy羽năThọăXuơn,ăt雨nhăThanhăHóa. 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă1945/QĐ-UBND ngày 23/6/2014ăc栄aăUBNDă
t雨nhăThanhăHóaăV/văPhêăduy羽tăquyăho衣chăchiăti院tăxơyăd詠ngătỷăl羽ă
1/500ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiăLamăS挨năậ SaoăVƠng,ăhuy羽năThọă
Xuơn,ăt雨nhăThanhăHóa; 
- Côngăvĕnăs嘘ă1865/UBND-THKHăngƠyă04/3/2015ăc栄aăUBNDă
t雨nhăThanhăHóaăv隠ăvi羽căcôngănh壱năch栄ăđ亥uăt逢ăd詠ăánăs嘘ă02ăthu瓜că
quyăho衣chăchiăti院tăxơyăd詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiă
LamăS挨năậ SaoăVƠng,ăxƣăXuơnăThắng,ăhuy羽năThọăXuơn,ăt雨nhă
Thanh Hóa. 

- Hi羽năt衣iăđ挨năv鵜ăt逢ăv医năđƣăn瓜păh欝ăs挨ăđi隠uăch雨nhăc映căb瓜ăchoăd詠ă
án,ăvƠătrìnhăc挨ăquanăch泳cănĕngăthẩmăđ鵜nh,ăphêăduy羽t. 

5 

D詠ă ánă khuă đôă th鵜ă
m噂iă ph逢運ngă 10,ă
ThƠnhă ph嘘ă Mỹă
Tho,ă t雨nhă Ti隠nă
Giang. 
(V嘘năđ亥uăt逢:ă1.912ă
tỷă đ欝ng,ă quyă mô:ă
125 ha) 

- Côngăvĕnăs嘘ă6312/UBND-CNăngƠyă22/10/2007ăc栄aăUBNDă
t雨nhăTi隠năGiangăv隠ăvi羽căch医păthu壱năchoăCôngătyăC鰻ăph亥năĐ亥uăt逢ă
vƠăXơyăd詠ngăSaoăMaiăl壱păd詠ăánăđ亥uăt逢ăvƠăxơyăd詠ngăKhuăđôăth鵜ă
SaoăMai,ăph逢運ngă10,ăăTP.ăMỹăTho,ăt雨nhăTi隠năGiang; 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă2278/QĐ-UBNDăngƠyă06/05/2011ăc栄aăUBNDă
ThƠnhăph嘘ăMỹăThoăv隠ăvi羽căphêăduy羽tănhi羽măv映ăquyăho衣chăchiă
ti院tăxơyăd詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiă- ph逢運ngă10ă- 
TP.ăMỹăThoă- t雨nhăTi隠năGiang; 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă944/QĐ-UBNDăngƠyă18/02/2014ăc栄aăUBNDă
ThƠnhăph嘘ăMỹăThoăv隠ăvi羽căphêăduy羽tăquyăho衣chăchiăti院tăxơyă
d詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiă- ph逢運ngă10ă- TP.ăMỹă
Tho - t雨nhăTi隠năGiang; 
- Côngătyăđƣăph嘘iăh嬰păcùngăTrungătơmăphátătri吋năquỹăđ医tăTP.ăMỹă
Thoăki吋măkêăvƠăl壱păph逢挨ngăánăb欝iăhoƠn,ăgi違iăphóngăm員tăbằng; 
Hi羽năt衣i,ăCôngătyăcũngăđangăhoƠnăt医tăh欝ăs挨ăthi院tăk院ăc挨ăs荏ăg穎iăB瓜ă
xơyăd詠ngăxemăxétăvƠătrìnhăTh栄ăt逢噂ngăphêăduy羽t. 

6 

Khuăđôăth鵜ăCaoăc医pă
Sao Mai - Bình 
Khánh 4, TP.Long 
Xuyên, An Giang. 
(V嘘nă đ亥uă t逢:ă 327ă
tỷă đ欝ng, 
quy mô: 41 ha) 

- D詠ăánănƠyăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăAnăGiangăch医păthu壱năch栄ătr逢挨ngă
choăcôngătyăđ亥uăt逢ăt衣iăCôngăvĕnăs嘘ă1765/UBND-KT ngày 
13/06/2011. 
- NgƠyă20/08/2015,ăUBNDăTPLXăđƣăraăQĐăs嘘ă912/QĐ-UBND 
v隠ăvi羽căquy院tăđ鵜nhăphêăduy羽tănhi羽măv映ăquyăho衣chăchiăti院tă1/500ă
khuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiăBìnhăKhánhă4,ăph逢運ngăBìnhăKhánh,ă
thƠnhăph嘘ăLongăXuyên,ăt雨nhăAnăGiang.ăT壱păđoƠnăđƣăhoƠnăch雨nhă
h欝ăs挨ăquyăho衣chăchiăti院tă1/500ătheoăth臼aăthu壱năv噂iăS荏ăXơyăd詠ngă
vƠăg穎iăphòngăQu違nălỦăđô th鵜ăthẩmăđ鵜nhăvƠătrìnhăUBNDăTPăLongă
Xuyênăphêăduy羽t.ăD詠ăánăđangăđ逢嬰căt壱păđoƠnăthúcăđẩyăti院năđ瓜ă
s噂mătri吋năkhaiăgi違iăngơnăđ亥uăt逢. 

7 

Khuă đôă th鵜ă Saoă
Maiă Namă Tr亥nă
H逢ngă Đ衣o,ă ThƠnhă
ph嘘ăHòaăBình,ăt雨nhă
Hòa Bình. 

- Khuăđô th鵜ăSaoăMaiăNamăTr亥năH逢ngăĐ衣o,ăThƠnhăph嘘ăHòaă
Bình,ăt雨nhăHòaăBình.ă- D詠ăánănƠyăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăHòaăBìnhă
ch医păthu壱năch栄ătr逢挨ngăt衣iăCôngăvĕnăs嘘ă2538/UBND-ĐTăngƠyă
12/12/2007. 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă683/QĐ-UBNDăngƠyă27/04/2011ăc栄aăUBNDă
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STT D詠ăán H欝ăs挨ăphápălỦ 
(V嘘năđ亥uăt逢:ă2.768ă
tỷă đ欝ng,ă quyă mô:ă
63 ha) 

t雨nhăHòaăBìnhăv隠ăvi羽căphêăduy羽tănhi羽măv映ăquyăho衣chăchiăti院tă
xơyăd詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăđôăth鵜ăcaoăc医păSaoăMaiăNamăTr亥nă
H逢ngăĐ衣oăt衣iăTP.ăHòaăBình,ăHòaăBình. 
- Côngăvĕnăs嘘ă2616/TTg-KTNăngƠyă19/12/2014ăc栄aăTh栄ăt逢噂ngă
Chínhăph栄ăv隠ăvi羽căđ欝ngăỦăUBNDăt雨nhăHòaăBìnhăchuy吋năm映că
đíchăs穎ăd映ngă17,16ăhaăđ医tătr欝ngălúaăđ吋ăth詠căhi羽năd詠ăánăKhuăđôă
th鵜ăcaoăc医păSaoăMaiăthƠnhăph嘘ăHòaăBình.ă 
- D詠ăánăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăHòaăBìnhăphêăduy羽tănhi羽măv映ăquyă
ho衣chătheoăQuy院tăđ鵜nhăs嘘ă745/QĐ-UBNDăngƠyă29/3/2016.ăHi羽nă
t衣i,ăđ挨năv鵜ăt逢ăv医năđƣăl壱păxongăquyăho衣chăchiăti院tătỷăl羽ă1/500ătrình 
c挨ăquanăcóăthẩmăquy隠năphêăduy羽t. 

8 

Khuă bi羽tă th詠ă nghĩă
d逢叡ngă Thiênă C違nhă
S挨nă huy羽nă T鵜nhă
Biên, An Giang. 
(V嘘năđ亥uă t逢:ă 64ă tỷă
đ欝ng, 
quy mô: 6 ha) 

- D詠ăánănƠyăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăAnăGiangăch医păthu壱năch栄ătr逢挨ngă
choăcôngătyăđ亥uăt逢ăt衣iăCôngăvĕnăs嘘ă2366/UBND-KT ngày 
18/07/2007. 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă4845/QĐ-UBND.HCăngƠyă24/5/2011ăc栄aă
UBNDăhuy羽năT鵜nhăBiênăv隠ăvi羽căphêăduy羽tănhi羽măv映ăquyăho衣chă
chiăti院tăxơyăd詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăbi羽tăth詠ănghĩăd逢叡ngăThiênă
C違nhăS挨n.ă 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă855/QĐ-UBNDăngƠyă12/03/2012ăc栄aăUBNDă
huy羽năT鵜nhăBiênăv隠ăvi羽căphêăduy羽tăĐ欝ăánăquyăho衣chăchiăti院tăxơyă
d詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăngh雨ăd逢叡ngăThiênăC違nhăS挨n,ăxƣăAnăH違o,ă
huy羽năT鵜nhăBiên. 
- Gi医yăch泳ngănh壱năđ亥uăt逢ăs嘘ă521031000458ădoăUBNDăt雨nhăAnă
Giangăc医păngƠyă02/01/2013. 
- Côngătyăđƣăth臼aăthu壱năxongăvƠănh壱năchuy吋nănh逢嬰ngăkho違ngă
65%ădi羽nătíchăđ医tăc栄aăd詠ăán.ăD詠ăki院n,ăđ院năđ亥uăquỦă4/2016ăs胤ăb欝iă
hoƠnăxongătoƠnăb瓜ădi羽nătíchăcònăl衣iăc栄aăd詠ăán. 

9 

Khuă duă l鵜chă núiă
TrƠă S逢,ă huy羽nă Triă
Tôn,ă t雨nhă Ană
Giang. 
(V嘘năđ亥uă t逢:ă 98ă tỷă
đ欝ng, 
quy mô: 9,4 ha) 

- D詠ăánănƠyăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăAnăGiangăch医păthu壱năđ鵜aăđi吋m,ă
quyămôăxơyăd詠ngăt衣iăCôngăvĕnăs嘘ă319/UBND-KT ngày 
25/01/2008ăvƠăđ逢嬰căch医păthu壱năch栄ătr逢挨ngăđ亥uăt衣iăcôngăvĕnăs嘘ă
4014/UBND-KT ngày 5/11/2009. 
- NgƠyă25/03/2010,ăUBNDăt雨nhăAnăGiangăcóăCôngăvĕnăs嘘ă
836/UBND-KTăv隠ăvi羽căth嘘ngănh医tăc挨ăch院ăgiaoăđ医tăt衣iăKhuăDuă
l鵜chănúiăTrƠăS逢. 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă3481/QĐ-UBNDăngƠyă25/09/2012ăc栄aăUBNDă
huy羽năT鵜nhăBiênăv隠ăvi羽căphêăduy羽tăĐ欝ăánăquyăho衣chăchiăti院tăxơyă
d詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăduăl鵜chănúiăTrƠăS逢,ăth鵜ătr医năNhƠăBƠng,ă
huy羽năT鵜nhăBiên. 
- Hi羽năđangătrìnhăc挨ăquan cóăthẩmăquy隠năc医păgi医yăch泳ngănh壱nă
đĕngăkỦăđ亥uăt逢. 

10 

KhuăTMDVăgi違iătríă
c穎aă khẩuă Qu嘘că T院ă
T鵜nhă Biên,ă huy羽nă
T鵜nhă Biên,ă Ană
Giang. 
(V嘘nă đ亥uă t逢:ă 234ă
tỷă đ欝ng, 
quy mô: 41 ha) 

- D詠ăánănƠyăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăAnăGiangăch医păthu壱năch栄ătr逢挨ngă
choăcôngătyăđ亥uăt逢ăt衣iăCôngăvĕnăs嘘ă4767/UBND-KT ngày 
31/12/2009. 

- D詠ăánăđangăch運ăS荏ăXơyăd詠ngăthẩmăđ鵜nhăvƠăphêăduy羽tăquyă
ho衣ch. 
- Hi羽năt衣i,ăCôngătyăđƣăth臼aăthu壱năxongăvƠănh壱năchuy吋nănh逢嬰ngă
kho違ngă25%ădi羽nătíchăđ医tăc栄aăd詠ăán. 
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STT D詠ăán H欝ăs挨ăphápălỦ 

11 

Khuă nhƠă 荏ă th逢挨ngă
m衣iă caoă c医pă Saoă
Mai,ă huy羽nă Tơnă
Thành, t雨nhăBƠăR鵜aă
ậ Vũngă TƠu 
(V嘘nă đ亥uă t逢:ă 300ă
tỷă đ欝ng, 
quy mô: 19,5 ha) 

- Côngăvĕnăs嘘ă2056/UBND-VPăngƠyă09/04/2010ăc栄aăUBNDă
t雨nhăBƠăR鵜aăậ VũngăTƠuăv隠ăvi羽căch医păthu壱năch栄ătr逢挨ngăchoăl壱pă
d詠ăánăđ亥uăt逢ăKhuăResortăSaoăMaiăt衣iăxƣăTơnăPh逢噂c,ăhuy羽năTơnă
Thành. 

- Quy院tăđ鵜nhă1552/QĐ-UBNDăngƠyă18/07/2011ăv隠ăvi羽căphêă
duy羽tăđi隠uăch雨nhăc映căb瓜ăquyăho衣chăKhuădơnăc逢ă6Aăđ吋ăth詠căhi羽nă
d詠ăánăKhuăResortăSaoăMai. 
- Gi医yăCh泳ngănh壱năđ亥uăt逢ăs嘘ă49121000359ăngƠyă23/11/2011ăvƠă
Gi医yăphépăxơyăd詠ngăs嘘ă09/GPXDăngƠyă19/01/2012. 
- Đƣăđ逢嬰căCôngăanăt雨nhăc医păgi医yăch泳ngănh壱năđ栄ăđi隠uăki羽năv隠ă
phòngăcháyăvƠăch英aăcháyăs嘘ă107/ĐK-PCCC ngày 08/11/2012. 

- D詠ăánănƠyăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăBƠăR鵜aăậ VũngăTƠuăcôngănh壱nă
lƠmăch栄ăđ亥uăt逢ăt衣iăCôngăvĕnăs嘘ă4238/UBND-VP ngày 
23/06/2014. 

- Hi羽năt衣i,ăđ挨năv鵜ăT逢ăv医năđƣăl壱păxongăquyăho衣chăchiăti院tătỷăl羽ă
1/500ătheoăth臼aăthu壱năv噂iăS荏ăXơyăd詠ng,ătrìnhăc挨ăquanăch泳cănĕngă
thẩmăđ鵜nh,ăphêăduy羽t. 

12 

Khuă đôă th鵜ă m噂iă
Sao Mai xã Minh 
S挨n 
(V嘘nă đ亥uă t逢:ă 380ă
tỷă đ欝ng, 
quy mô: 43,44 ha) 

- Côngăvĕnăs嘘ă6434/UBND-THKHăngƠyă26/09/2011ăc栄aăUBNDă
t雨nhăThanhăHóaăV/v:ăĐ欝ngăỦăch栄ătr逢挨ngăl壱păQuyăho衣chăchiăti院tă
xơyăd詠ngăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiăxƣăMinhăS挨năvƠăTT.ăTri羽uă
S挨n,ăhuy羽năTri羽uăS挨n,ăt雨nhăThanhăHóa. 
- Quy院tăđ鵜nhăs嘘ă2524/QĐ-UBNDăngƠyă09/08/2012ăc栄aăUBNDă
t雨nhăThanhăHóaăv隠ăvi羽căphêăduy羽tănhi羽măv映ăquyăho衣chăchiăti院tă
xơyăd詠ngătỷăl羽ă1/500ăkhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiăI,ăthu瓜căxƣăMinhă
S挨năvƠăTT.ăTri羽uăS挨n,ăhuy羽năTri羽uăS挨n,ăt雨nhăThanhăHóa. 
- S嘘ă1056/QĐ-UBNDăngƠyă09/06/2014ăc栄aăUBNDăhuy羽năTri羽uă
S挨năv隠ăvi羽căQuy院tăđ鵜nhăphêăduy羽tăđ欝ăánăquyăho衣chăchiăti院tăxơyă
d詠ngătỷăl羽ă1/500ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMai,ăthu瓜căxƣăMinhăS挨năvƠă
TT.ăTri羽uăS挨n,ăhuy羽năTri羽uăS挨n,ăt雨nhăThanhăHóa. 

13 

Khuăđôăth鵜ăm噂iă
Sao Mai trung tâm 
TP Thanh Hóa 
(V嘘năđ亥uăt逢:ă2.000ă
tỷăđ欝ng,ăquyămô:ă
35 ha) 

- T運ătrìnhăs嘘ă309/2014/TTr-SMăngƠyă03/9/2014ăc栄aăT壱păđoƠnă
SaoăMaiăg穎iăUBNDăt雨nhăThanhăHóaăv隠ăvi羽căch医păthu壱năch栄ă
tr逢挨ng,ăđ鵜aăđi吋măth詠căhi羽năd詠ăánăKhuăđôăth鵜ăm噂iăSaoăMaiăthƠnhă
ph嘘ăThanhăHóaă(D詠ăánăs嘘ă04). 
- Côngăvĕnăs嘘ă5469/UBND-THKHăngƠyă10/06/2015ăc栄aăUBNDă
t雨nhăv隠ăvi羽căgiaoăthamăm逢uăđ隠ăngh鵜ăch医păthu壱năch栄ăđ亥uăt逢ăD詠ăánă
s嘘ă04,ăKhuăđôăth鵜ăm噂iăTrungătơmăthƠnhăph嘘ăThanhăHóa. 
Hi羽năt衣i,ăcácăs荏ăbanăngƠnhăđƣăch医păthu壱năchoăT壱păđoƠnăSaoăMaiă
lƠmăch栄ăđ亥uăt逢,ăđangătrìnhăUBNDăt雨nhăphêăduy羽t. 

15 

Lôăs嘘ă1ăậ Khu dân 
c逢ăTh逢挨ngăm衣iăvƠă
d鵜chăv映ăt衣iăqu壱nă
CáiăRĕng,ăTP.C亥nă

- T壱păđoƠnăSaoăMaiăđ逢嬰căUBNDăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨ăgiaoăch栄ă
tr逢挨ngălƠmăch栄ăđ亥uăt逢ăd詠ăánăLôăs嘘ă1ăậ Khuădơnăc逢ăth逢挨ngăm衣iă
vƠăd鵜chăv映ăthu瓜căph逢運ngăH逢ngăPhú,ăqu壱năCáiăRĕngătheoăCôngă
vĕnăs嘘ă2599/UBND-XDĐTăngƠyă05/06/2015. 
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STT D詠ăán H欝ăs挨ăphápălỦ 
Th挨 
(V嘘năđ亥uăt逢:ă3.000ă
tỷăđ欝ng,ăquy mô: 
41,15 ha) 

- Đangătri吋năkhaiăph逢挨ngăánăquyăho衣chăh衣ăt亥ngăkỹăthu壱t,ăthi院tăk院ă
đôăth鵜,ầăđ吋ăthôngăquaăđ欝ăánăquyăho衣chăchiăti院tăxơyăd詠ngătỷăl羽ă
1/500ătrìnhăcácăS荏ăbanăngƠnhăthẩmăđ鵜nhăvƠătrìnhăUBND thành 
ph嘘ăC亥năTh挨ăphêăduy羽t. 
- D詠ăki院năđ院năcu嘘iăquíăIIănĕmă2016,ăCôngătyăs胤ăhoƠnăthƠnhăđ欝ă
ánăquyăho衣chăchiăti院tă1/500ăchoăd詠ăán. 

16 

D詠ăánăKhuăđôăth鵜ă
caoăc医păSaoăMaiă
t衣iăqu壱năTh嘘tăN嘘t,ă
TP.ăC亥năTh挨 
(V嘘năđ亥uăt逢:ă2.000ă
tỷăđ欝ng,ăquyămô:ă
200 ha) 

 - CôngătyăC鰻ăph亥năIDIăđ逢嬰căUBNDăthƠnhăph嘘ăC亥năTh挨ăgiaoă
ch栄ătr逢挨ngălƠmăch栄ăđ亥uăt逢ăd詠ăăKhuăđôăth鵜ăcaoăc医păSaoăMaiă
thu瓜căxƣăVĩnhăTrinhăậ huy羽năVĩnhăTh衣nhăvƠăph逢運ngăTh噂iă
Thu壱năậ qu壱năTh嘘tăN嘘tătheoăQuy院tăđ鵜nhăs嘘ă3131/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2015. 

- Đangătri吋năkhaiăl壱păph逢挨ngăánăquyăho衣chăchiăti院tăchoăd詠ăán. 
- D詠ăki院n:ăđ院năcu嘘iăquíăIIIănĕmă2016,ăCôngătyăs胤ăhoƠnăthƠnhăđ欝ă
án quy ho衣chăchiăti院tă1/500ăchoăd詠ăán.ăQu違nălỦătri吋năkhaiăđ亥uăt逢,ă
khaiăthácăkinhădoanhădoăt壱păđoƠnăSaoăMaiăth詠căhi羽n. 

 

3.  Tìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ngăvƠătƠiăchínhăc栄aăcácăcôngătyăcon,ăcôngătyăliênăk院t 
3.1.  Tìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ng 

a. CôngătyăTNHHăDũngăTh鵜nhăPhát 

 DũngăTh鵜nhăPhátălƠădoanhănghi羽pădoăT壱păđoƠn Sao Mai thƠnhăl壱păđ吋ălƠmăch栄ăđ亥uăt逢ăd詠ă
ánăSaoăMaiăTowerăt衣iăph逢運ngă16,ăqu壱nă8,ăTP.ăHCM; 

 Khiăcôngătyănh壱năđ逢嬰căQuy院tăđ鵜nhăthuăh欝iăvƠăgiaoăđ医tăd詠ăánăthìăth鵜ătr逢運ngăb医tăđ瓜ngăs違nă
đangătrongăgiaiăđo衣năkhóăkhĕnănênăcôngătyăđƣăt衣mădừngăvi羽căđ亥uăt逢ăch運ătínăhi羽uăc栄aăth鵜ătr逢運ngă
đ吋ăxemăxétăcóăti院păt映căđ亥uăt逢ăn英aăkhông.ăVìăv壱y,ăđ院năth運iăđi吋mănƠyăcôngătyăv磯năch逢aăphátăsinhă
doanhăthu,ăl嬰iănhu壱n. 
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b. Côngătyăc鰻ăph亥năDuăl鵜chăĐ欝ngăTháp 

 Côngătyăc鰻ăph亥năDuăl鵜chăĐ欝ngăThápăngƠyănayăti隠năthơnălƠădoanh nghi羽pănhƠăn逢噂căđ逢嬰că
thƠnhăl壱pătừănĕmă1982,ăđơyălƠădoanhănghi羽păhƠngăđ亥uăc栄aăt雨nhăho衣tăđ瓜ngăv隠ălĩnhăv詠căl英ăhƠnh,ă
nhƠăhƠngăvƠăkháchăs衣n. 

 Sauănhi隠uănĕmăho衣tăđ瓜ngăth逢挨ngăhi羽uă"Duăl鵜chăĐ欝ngăTháp"ăđƣăt衣oăđ逢嬰căs詠ăuyătínăkhôngă
ch雨ă荏ătrongăt雨nhămƠăcònă荏ătrongăn逢噂căvƠăn逢噂căngoƠi.ăS違năphẩmăchínhăc栄aăduăl鵜chăĐ欝ngăThápăđóă
lƠăcácătourăduăl鵜chăsinhăthái,ăduăl鵜chăsôngăn逢噂c,ăduăl鵜chăv隠ăngu欝n...ăĐi吋măn鰻iăb壱tănh医tălƠăcácătoură
duăl鵜chătr荏ăv隠ăthiênănhiênăhoangădƣăc栄aăĐ欝ngăThápăM逢運i.ăĐ嘘iăv噂iălĩnhăv詠căInboundăcôngătyăcóă
kỦăk院tăđónăkháchătừăcácăth鵜ătr逢運ngăPháp,ăAnh,ăNh壱t,...ăCònălĩnhăv詠căOutboundăcôngătyăcóăquan 
h羽ăđ逢aăđónăv噂iăcácăth鵜ătr逢運ng nh逢:ăTrungăQu嘘c,ăH欝ngăKong,ăMalaysia... 

 Côngătyăcóăh羽ăth嘘ngănhƠăhƠng,ăkháchăs衣nănằmătrongăTrungătơmăThƠnhăph嘘ăCaoăLƣnhăvƠă
ThƠnhăph嘘ăSaăĐécăvƠăTh鵜ăxƣăH欝ngăNg詠ăr医tăthu壱năti羽năchoăkháchăduăl鵜chătrongăvƠăngoƠiăn逢噂că
đ院năthamăquanăĐ欝ngăThápăl逢uătrú,ăh瓜iăngh鵜,ăh瓜iăth違o,ăc逢噂iăh臼i...v.v 

 Bênăc衣nhăđóăCông tyăc鰻ăph亥năDu l鵜chăĐ欝ngăThápăcóăđ瓜iăngũănhơnăviênăph映căv映ăt壱nătìnhă
chuăđáo, cóăkinhănghi羽mă lơuănĕm,ăđ逢嬰căđƠoă t衣oăchuẩnăchuyênăngƠnhăduă l鵜chăVi羽tăNamă theoă
chuẩnăd詠ăánăEU.  

 LƠăđ挨năv鵜ăhƠngăđ亥uăngƠnhăduăl鵜ch Vi羽tăNamăt衣iăĐ欝ngăTháp.ăCácăhọatăđ瓜ngăl英ăhƠnhăqu嘘că
t院,ăn瓜iăđ鵜aăchuyênănghi羽p,ăd鵜chăv映ăkháchăs衣n,ănhƠăhƠng. 

 Bană lƣnhă đ衣oă Côngă tyă lƠă nh英ngă ng逢運iă tơmă huy院tă v噂iă kinhă nghi羽mă h挨nă 20ă nĕmă trong 
ngƠnhăduăl鵜ch,ăluônăc違iăti院năd鵜chăv映ăch医tăl逢嬰ngăcao,ăhoƠnăthi羽năngu欝nănhơnăl詠căchuyênănghi羽p,ă
khôngăngừngăv逢挨nălênăvìăs詠ăphátătri吋năth逢挨ngăhi羽uăDongthaptouristăb隠năv英ngăvƠăm荏ăr瓜ngăh嬰pă
tácăđemăl衣iăhi羽uăqu違ăchoăCôngătyăvƠăngƠnhăduăl鵜chăc栄aăĐ欝ngăThápăluônăphátătri吋nătrong nh英ngă
nĕmăqua.  

http://tourismonline.vn/?tour/du-lich/com/doanh-nghiep.html
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c.  Công ty CP Phú Hùng PhúăQu嘘c 
  Cu嘘iăquỦă3/2015ăSaoăMaiăđ亥uăt逢ăvƠoăcôngătyăCPăPhúăHùngăPhúăQu嘘căv噂iătỷăl羽ă s荏ăh英uă

trên 99%. 

 Hi羽nă t衣iă côngă tyăCPăPhúăHùngăPhúăQu嘘căđangă lƠă ch栄ăđ亥uă t逢ăd詠ăánăKhuăduă l鵜chă5ă saoă
MinhăChơuăPhúăQu嘘că t衣iă xƣăD逢挨ngăT挨,ăhuy羽năPhúăQu嘘c,ă t雨nhăKiênăGiang,ăv噂iă quyămôăxơyă
d詠ngă20,1ăha,ăt鰻ngăv嘘n đ亥uăt逢ă1.200ătỷăđ欝ng.ăD詠ăánălƠăm瓜tăkhuăduăl鵜chăngh雨 mátăsinhătháiăbi吋n,ă
trungătơmăgi違iătrí,ăth逢挨ngăm衣i,ăẩmăth詠căbi吋uătr逢ngăchoăm瓜tămôăhìnhătrungătơmăd鵜chăv映ăduăl鵜chă
hi羽năđ衣i,ăxơyăd詠ngăt壱pătrungăvƠăquyămôăl噂nămangăt亥măqu嘘căt院.ăTheoăk院ăho衣ch khuăBi羽tăth詠ăDuă
l鵜chă(44ăcĕn)ăs胤ăhoƠnăthƠnhăvƠoăcu嘘iănĕmă2016ăvƠăkhuăResortă(16ăcĕn) s胤ăhoƠnăthƠnhătrongănĕmă
2017. D詠ăki院năđ院nănĕmă2020ăd詠ăánăđ逢嬰căđ亥uăt逢ăhoƠnăthi羽n. Quaăd詠ăánănƠy,ăSaoăMaiăđƣăti院nă
thêmăm瓜tăb逢噂cădƠiătrongăti院nătrìnhăđẩyăm衣nhăphátătri吋năduăl鵜chăđ吋ătr荏ăthƠnhăm瓜tătrongănh英ngă
ngành kinh doanh ch栄ăch嘘tăc栄aăT壱păđoƠn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
                    
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lễ khởi côỉg Khu ỉghえ mát SaỊ Mai Phú Ậuぐc 

Ph嘘iăc違nh Khuăduăl鵜chă5ăsaoăMinhăChơuăPhúăQu嘘c 
 

http://www.tienphong.vn/tag/kinh-doanh
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d. Côngătyăc鰻ăph亥năđ亥uăt逢ăvƠăphátătri吋năĐaăQu嘘căGiaăIDI: 
 CôngătyăCPăĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năĐaăQu嘘căGia là công ty do T壱păđoƠn Sao Mai gópăv嘘nă

thƠnhăl壱pătừănĕmă2003,ăho衣tăđ瓜ngăchínhătrongălĩnhăv詠căs違năxu医tăch院ăbi院năcáăTraăfilletăxu医tăkhẩu. 

 Sauăkhiă thƠnhă l壱p,ă IDIăđƣăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăĐ欝ngăThápăc医păgi医yăch泳ngănh壱năquy隠năs穎ă
d映ngăkho違ngă230.000ăm2ăđ医tăt衣iăhuy羽năL医păVòătheoăhìnhăth泳căgiaoăđ医tăcóăthuăti隠năs穎ăd映ngăđ医t.ă
Khuăđ医tăcóăv鵜ătríăgiaoăthôngăthu壱năl嬰iăậ tọaăl衣cădọcătheoăqu嘘căl瓜ă80ăn嘘iăVĩnhăLong ậ Đ欝ngăThápă
ậ An Giang ậ KiênăGiangăvƠăC亥năTh挨,ăti院păgiápăsôngăH壱u,ăn挨iăt壱pătrungăngu欝nănguyênăli羽uăcáă
vƠăg衣oăl噂nănh医tătrongăăkhuăv詠c. 

 Đ吋ă khaiă thácă ti隠mă nĕngă c栄aă lôă đ医t,ă Bană lƣnhă đ衣oă IDIă đƣă quy院tă đ鵜nhă đ亥uă t逢ă C映mă côngă
nghi羽păVƠmăC嘘ngăv噂iăquyămôăbanăđ亥uă lƠăm瓜tănhƠămáyăch院ăbi院nă th栄yăs違năcôngăsu医tă300ă t医nă
nguyênăli羽u/ngƠy.ăToƠnăb瓜ămáyămócăthi院tăb鵜ăc栄aănhƠămáyăđ隠uălƠănh英ngăthi院tăb鵜ătiênăti院nănh医tă
hi羽nănay,ăđ逢嬰căIDIănh壱păkhẩuă100%ătừăNh壱tăB違n,ăChơuăỂuăvƠăMỹ.ăGi英aănĕmă2008,ăgiaiăđo衣nă1ă
c栄aănhƠămáyăđƣăv壱năhƠnhăvƠăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ng.ăHi羽năt衣i,ăIDIăđƣăđ亥uăt逢ăxongăgiaiăđo衣nă2ănhƠămáyă
nơngăcôngăsu医tălênă600ăt医nănguyênăli羽u/ngƠy. 

 M瓜tăph亥nădi羽nătíchăđ医tăcònăl衣iăđ逢嬰căIDIăs穎ăd映ngăchoăcôngătyăTrisedcoăthuê, công ty do 

T壱păđoƠn Sao Mai và IDI gópăv嘘năthƠnhăl壱p,ăho衣tăđ瓜ngătrongălĩnhăv詠căthuămuaă100%ănguyênă
li羽uătừăquáătrìnhăs違năxu医tăcáăTraăfilletăxu医tăkhẩuăc栄aăIDIăđ吋ăs違năxu医tăbaoăt穎ăcá,ăb瓜tăcá,ăm叡ăthô,ă
phân bón lá... 

 Đ亥uănĕmă2011,ăIDIăvƠăSaoăMaiăđƣăkh荏iăcôngăxơyăd詠ngăNhƠămáyăTinhăluy羽năd亥uăcá,ăth詠că
phẩmăch泳cănĕngăđ亥uătiênăc栄aăVi羽tăNamăcũngănh逢ăc栄aăth院ăgi噂iăv噂iăt鰻ngăs嘘ăv嘘năđ亥uăt逢ălƠă15ătri羽uă
USD, côngăsu医tă100ăt医nănguênăli羽uă/ngƠy. S違năphẩmăc栄aănhƠămáyăg欝m:ăd亥uătr瓜năSalad,ăn逢噂că
s嘘t,ăd亥uădùngăch院ăbi院năv噂iăcácălo衣iăth詠căphẩmăkhácăvƠăd亥uăviênăcáăb鰻ăsungădinhăd逢叡ngădùngă
trongăd逢嬰căphẩm,ầHi羽nătaiăIDIăđangălắpăđ員tăthêmăthápătinhăluy羽năđ吋ănĕngăcôngăsu医tăc栄aănhƠă
máyăd亥uăcáătừălênă230ăt医nănguyênăli羽u/ngƠy,ăv嘘năđ亥uăt逢ăă200ătỷăđ欝ng,ăd詠ăki院năcu嘘iănĕmă2016ăs胤ă
đ逢aăvƠoăs穎ăd映ng. V噂iăvi羽căđ亥uăt逢ănhƠămáyătinhăluy羽năd亥uăcáănƠyăs胤ăgópăph亥nănơngăcaoăchu厩iă
giáătr鵜ăs違năphẩmăc栄aăconăcáădaătr挨n;ăđ欝ngăth運iăh衣năch院ăph映ăthu瓜căngu欝năd亥uăth詠căphẩmănh壱pă
khẩuătừăn逢噂căngoƠiăvƠăkíchăthíchăs詠ăphátătri吋năngh隠ănuôiănƠy.  

 Thángă10/2015,ăIDIăđƣăkh荏iăcôngăNhƠămáyăch院ăbi院năth泳căĕnăth栄yăs違nătrênădi羽nătíchăg亥nă5ă
héc-ta, côngăsu医tă360.000ăt医năTP/nĕm,ăv噂iăcôngăngh羽ăthi院tăb鵜,ănhƠămáyăđ逢嬰căcungăc医păb荏iăcácă
th逢挨ngăhi羽uăn鰻iăti院ngăth院ăgi噂iănh逢:ăStolză(Pháp),ăAndritză(ĐanăM衣ch),ăFamsună(TrungăQu嘘c).ă
T鰻ngăv嘘năđ亥uăt逢ăh挨nă812ătỷăđ欝ng,ăd詠ăki院năs胤ăđ逢aăvƠoăho衣tăđ瓜ngăvƠoăđ亥uănĕmă2017. Đơy lƠăm瓜tă
trongănh英ngănhƠămáyăchuyênăv隠ăth泳căĕnăchoăcáătraăcóăcôngăsu医tăl噂nănh医tăhi羽nănay,ăđ逢嬰căthi院tăk院ă
hi羽năđ衣i,ăđ衣tătiêuăchuẩnăv隠ămôiătr逢運ng,ăđápă泳ngăcácătiêuăchuẩnăqu嘘căt院ăv隠ăs違năxu医t,ăđ違măb違oăv壱nă
hƠnhăhi羽uăqu違,ă鰻năđ鵜nh,ă ch医tă l逢嬰ngăs違năphẩmă t嘘t,ăgiáă thƠnhăc衣nhă tranhầVi羽căkh荏iăcôngăxơyă
d詠ngănhƠămáyăth泳căĕnăth栄yăs違nălƠăm瓜tăb逢噂căđiăcĕnăc挨ăn英aătrongăti院nătrìnhătừngăb逢噂căkhépăkínă
chu厩iăgiáătr鵜ăcáătra,ăchuẩnăb鵜ăhƠnhătrangăv英ngăchắcătrongăgiaiăđo衣năm噂i,ăv噂iănhi隠uăc挨ăh瓜iăkhiă
cánhăc穎aăsơnăch挨iăTPPăchínhăth泳căđ逢嬰căm荏ăvƠoănĕmă2017ăc栄aăT壱păđoƠnăSaoăMai. 
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Lễ khởi côỉg Nhà máy chế biếỉ thức ăỉ thてy sＶỉ 

Cổỉg ốàỊ ỉhà máy thてy sＶỉ Đa Ậuぐc Ảia IDI 
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e. Côngătyăc鰻ăph亥năđ亥uăt逢ăduăl鵜chăvƠăphátătri吋năTh栄yăS違nă(Trisedco): 
 Trisedcoăđ逢嬰căT壱păđoƠn Sao Mai và IDI gópăv嘘năthƠnhăl壱păđ吋ăđ亥uăt逢ăNhà máy ch院ăbi院nă

ph映ăphẩmăcáă traă thƠnhăcácăs違năphẩmăcóăgiáă tr鵜ănh逢: b瓜t cáăvƠăm叡ăcá, v噂iăcôngăsu医tă270ă t医nă
nguyênăli羽u/ngƠy; 

 Nĕmă2012ăNhƠămáyăch院ăbi院năph映ăphẩmăTrisedcoăđiăvƠoăho衣tăđ瓜ngăh院tăcôngăsu医t,ăhi羽năt衣iă
s違năphẩmăc栄aăcôngă tyăđ逢嬰căbánăn瓜iăđ鵜aăvƠăxu医tăkhẩuăch栄ă y院uă sangă th鵜ă tr逢運ngăChơuăÁănh逢:ă
Nh壱t,ăĐƠiăLoan,ăTrungăQu嘘c,ầ 

 Tháng 27/10/2015 Trisedco đƣ raămắtăc鰻ăphi院uăv噂iămƣăch泳ngăkhoánăDATătrênăsƠnăgiaoă
d鵜chăch泳ngăkhoánăTP.HCM và giaoăd鵜chăchínhăth泳călƠăngày 05/11/2015. S詠ăki羽năDATălênăsƠnă
đƣăthuăhútăs詠ăquanătơmăc栄aăgi噂iăđ亥uăt逢ătƠiăchính,ăvìăđơyălƠădoanhănghi羽păs荏ăh英uănhƠămáyătinhă
luy羽năm叡ăcáăthƠnhăd亥uăĕnăcaoăc医păRaneeăđ亥uătiênătrênăth院ăgi噂iăvƠălƠăđ挨năv鵜ăxu医tăb瓜tăcáăl噂nănh医tă
t衣iăVi羽tăNam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mừỉg ỉgày giaỊ dおch chíỉh thức cổ ịhiếu TrisedcỊ trêỉ sＶỉ ảOSE ỉgày  05/11/2015 
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f. Côngătyăc鰻ăph亥năNh詠tăH欝ng 

ĐơyălƠăđ挨năv鵜ăđangăth詠căhi羽năd詠ăán Khuădơnăc逢ăphíaăđôngăqu嘘căl瓜ă1Aă(KhuăA)ă- xã Lý 
VĕnăLơmă- ThƠnhăph嘘ăCƠăMau - T雨nhăCƠăMau,ăv噂iăquyămôăd詠ăánălƠă44,11ăha. Trong quá trình 
th詠căhi羽năd詠ăánăthìădoanhănghi羽păg員păkhóăkhĕnăv隠ătƠiăchínhăvà đƣăm運iăgọiăSaoăMaiătham gia góp 
v嘘năth詠căhi羽năd詠ăán. Bằngăkinhănghi羽măc栄aămình, SaoăMaiănh壱năth医yăd詠ăánăcóăm瓜tăđi吋măthu壱nă
l嬰iămƠăcác d詠ăánăn院uăđ亥uăt逢ăm噂iăkhôngăcóălà: 

 Đ逢嬰căphépăphơnălôăbánăn隠n; 

 Đaă ph亥nă đ医tă nôngă nghi羽pă nênă chiă phíă b欝iă hoƠnă khôngă cao.ă H挨nă n英aă tr逢噂că đơyă doanhă
nghi羽păđƣăth臼aăthu壱năv噂iăng逢運iăcóăđ医t trongăd詠ăánătheoăh逢噂ngăđ鰻iăđ医tăru瓜ngăl医yăđ医tăn隠n đ逢嬰c 
h挨nă80%ădi羽nătíchăd詠ăán,ădoăđóăv嘘năb欝iăhoƠnăcònăl衣iăkhôngănhi隠u; 

 CáchătrungătơmăthƠnhăph嘘ăCƠăMauă2ăkmăv隠ăh逢噂ngăNam,ăgiaoăthôngăthu壱năl嬰iăc違ăv隠ăđ逢運ng 
b瓜ă vƠă đ逢運ng th栄yă (đ逢運ngă Nguy宇nă T医tă ThƠnhă 荏ă phíaă Tơy, đ逢運ngă VƠnhă đaiă theoă quyă ho衣chă
chungăthƠnhăph嘘ăCƠăMau 荏ăphíaăBắcăvƠăsôngăGƠnhăHƠoă荏ăphíaăĐôngăkhuăv詠căquyăho衣ch). 

Vìăv壱y,ăSaoăMaiăđƣăquy院tăđ鵜nhăgópăv嘘năcùngăCôngătyăNh詠tăH欝ngăth詠căhi羽năd詠ăán. 

Ti院năđ瓜ăth詠căhi羽n: 

 B欝iăhoƠnătrênă95%ădi羽nătíchăd詠ăán; 

 Đƣ sanăl医p đ逢嬰căh挨nă50%ădi羽nătíchăđƣăb欝iăhoƠnăvƠăđangăthiăcôngăh衣ăt亥ngăkỹăthu壱t. 
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g. Côngătyăc鰻ăph亥năt逢ăv医năvƠăđ亥uăt逢ătƠiăchínhă(ASTAR) 
 Ti隠nă thơnăc栄aăcôngă tyăAstară lƠăCôngă tyăc鰻ăph亥năđ亥uă t逢ăvƠă t逢ăv医nă thi院tăk院ăki院nă trúcăAnă

Giang.ăTrongănh英ngănĕmăqua, Astarăđƣăth詠căhi羽năt逢ăv医n,ăthi院tăk院ăvƠăgiámăsátănhi隠uăd詠ăánădoă
SaoăMaiălƠmăch栄ăđ亥uăt逢; 

 Hi羽năt衣i,ăAstarăđangăphátătri吋năm衣nhălĩnhăv詠căkinhădoanhăb医tăđ瓜ngăs違năt衣iăAnăGiangăvƠă
đangăh嬰pătácăcùngăSaoăMaiăđ亥uăt逢ăcácăd詠ăánăt衣iăđ鵜aăph逢挨ng. 

h. Côngătyăc鰻ăph亥năđ亥uăt逢ătƠiăchínhăvƠătruy隠năthôngăQu嘘căt院ă(IMF) 
 IMFăđ逢嬰căT壱păđoƠn SaoăMaiăgópăv嘘năthƠnhăl壱păđ吋ăho衣tăđ瓜ngătrongălĩnhăv詠cătruy隠năthông,ă

n逢噂căkhoángăvƠăkinhădoanhăl逢挨ngăth詠c. 

 Doă thƠnhă l壱pă trongăgiaiă đo衣năkinhă t院ăb鵜ă suyă thoái,ă tìnhăhìnhăkinhădoanhăc栄aă cácădoanhă
nghi羽p g員păkhóăkhĕnănênăhi羽năt衣iăIMFăch雨ăho衣tăđ瓜ngătrongălĩnhăv詠cătruy隠năthông. 

i. Côngătyăc鰻ăph亥năphátătri吋năbóngăđáăĐ欝ngăTháp. 
Đ逢嬰căthƠnhăl壱păngƠyă04/12/2014ăvƠăđƣăđĕngăkỦăđ瓜iăbóngăĐ欝ngăThápăthamăd詠ămùaăgi違iăV-

League 2015.ăDoăm噂iăthƠnhăl壱pănênăth運iăgianăchuẩnăb鵜ăchoămùaăgi違iăngắnănênăg員pănhi隠uăkhóă
khĕn.ăTuyănhiên,ăcôngătyăcũngănh壱năđ逢嬰căs詠ăquanătơmăvƠătƠiătr嬰ăc栄aănhi隠uăDoanhănghi羽păthôngă
quaăho衣tăđ瓜ngăqu違ngăcáo.ăĐơyăcũngălƠăđ瓜ngăl詠căgiúpăcôngătyăti院păt映căđ員tăraăm映cătiêuăchoămùaă
gi違iăV-Leagueă2016ăvƠăc嘘ăgắngăhoƠnăthƠnhăk院ăho衣chăđ隠ăra. 
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3.2. Tình hình tài chính 

ĐVT: tỷ đồng 

Tênădoanhănghi羽p 
Doanh 

thu 
thu亥n 

L嬰iă
nhu壱n 

sauăthu院 

V嘘năch栄ă
s荏ăh英u 

T鰻ngătƠiă
s違n 

N嬰ăph違iă
tr違 

1.ăCôngăătyăDũngăTh鵜nhăPhát 34,57 48,98 14,41 

2.ăCôngătyăDuăL鵜chăĐ欝ngăTháp 84,52 2,43 52,62 88,50 35,88 

3. Công ty CP Phú Hùng 59,59 59,63 0,03 

4. Công  ty IDI 2.105,48 55,44 1.081,13 2.867,10 1.785,97 

5. Công ty IMF (TTQT) (1,16) 0,09 1,25 

6. Công ty Trisedco 657,25 21,36 426,85 796,06 369,21 

7. Công ty Astar (Tài chính) 51,96 172,50 120,55 

8. CôngătyăBóngăĐáăĐ欝ngăTháp 1,62 (1,98) (1,40) 3,25 4,65 

9.ăCôngătyăCPăNh詠tăH欝ng 77,54 78,63 1,089 

 

IV.  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T一PăĐOÀN 

1. Tình hình tài chính  

STT Ch雨ătiêu 
Nĕmă2014 

(đ欝ng) 
Nĕmă2015 

(đ欝ng) 

%ătĕngă 
gi違mă2015 
soăv噂iă2014 

1 T鰻ngăgiáătr鵜ătƠiăs違n 2.481.244.492.433 3.908.501.934.563 57,52% 

2 Doanhăthuăthu亥n 1.199.288.798.258 880.615.941.408 -26,57% 

3 L嬰iănhu壱nătừăho衣tăđ瓜ngăKD 92.983.780.943 107.217.704.879 15,31% 

4 
L嬰iănhu壱nătrongăcôngătyăliênă
k院tăliênădoanh 

14.371.479.983 10.651.571.302 -25,88% 

5 L嬰iănhu壱nătr逢噂căthu院 107.785.312.369 106.213.657.257 -1,46% 

6 L嬰iănhu壱năsauăthu院 89.151.043.528 85.851.264.739 -3,70% 

7 Lƣiăc挨ăb違nătrênăc鰻ăphi院u 1.672 616 -63,16% 
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2. Cácăch雨ătiêuătƠiăchínhăch栄ăy院uă(BCTCăh嬰pănh医t) 

Ch雨ătiêu Nĕmă2014 Nĕmă2015 Ghi chú 

1.ăCh雨ătiêuăv隠ăkh違ănĕngăthanhătoán 
  

  

   - H羽ăs嘘ăthanh toánăngắnăh衣n: 
  (TSLĐ/N嬰ăngắnăh衣n) 2,51 3,28 

  

   - H羽ăs嘘ăthanhătoánănhanh 
     (TSLĐă- HƠngăt欝năkho/N嬰ăngắnăh衣n) 1,40 2,20 

  

2.ăCh雨ătiêuăv隠ăc挨ăc医uăv嘘n 
  

  

   - H羽ăs嘘ăN嬰/T鰻ngătƠiăs違n 0,49 0,38   

   - H羽ăs嘘ăN嬰/V嘘năch栄ăs荏ăh英u 0,95 0,60   

3.ăCh雨ătiêuăv隠ănĕngăl詠căho衣tăđ瓜ng 
  

  

   - VòngăquayăhƠngăt欝năkho: 
    (Giáăv嘘năhƠngăbán/HƠngăt欝năkhoăbìnhăquơn) 1,16 0,74 

  

   - Doanhăthuăthu亥n/T鰻ngătƠiăs違n 0,48 0,23   

4.ăCh雨ătiêuăv隠ăkh違ănĕngăsinhăl運i 
  

  

   - H羽ăs嘘ăl嬰iănhu壱năsauăthu院/Doanhăthuăthu亥n 0,07 0,10   

   - H羽ăs嘘ăl嬰iănhu壱năsauăthu院/V嘘năch栄ăs荏ăh英u 0,07 0,04   

   - H羽ăs嘘ăl嬰iănhu壱năsauăthu院/T鰻ngătƠiăs違n 0,04 0,02   

   - H羽ăs嘘ăl嬰iănhu壱nătừăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh/ 
      Doanhăthuăthu亥n 

0,08 0,12 
  

 
V. C愛ăC遺UăC蔚ăĐỌNG,ăTHAYăĐ蔚IăV渦NăĐ井UăT姶ăC曳AăCH曳ăS雲ăH頴U 

1.  C鰻ăph亥n 

-       T鰻ngăs嘘ăc鰻ăph亥năđangăl逢uăhƠnh:    219.939.785  

-       S嘘ăl逢嬰ngăc鰻ăph亥năchuy吋nănh逢嬰ngăt詠ădo:    219.939.785  

2.  C挨ăc医uăc鰻ăđông 

2.1  C鰻ăđông/thƠnhăviênăgópăv嘘nătrongăn逢噂c: 

 Thông tinăchiăti院tăv隠ăc挨ăc医uăc鰻ăđôngătrongăn逢噂cătheoădanhăsáchăc鰻ăđôngăt衣iăngƠyăđĕngăkỦă
cu嘘iăcùngă28/03/2016: 

Stt C鰻ăđôngătrongăn逢噂c 
S嘘ăl逢嬰ng 

 (C鰻ăđông) 
S嘘ăc鰻ăph亥n Tỷăl羽ă(*) 

1 C鰻ăđôngălƠăcáănhơn 1.734 201.696.802 91,7% 

  HĐQT, Ban TGĐ, KTT, BKS 9 58.445.793 26,6% 

2 C鰻ăđôngălƠăphápănhơn 25 7.946.470 3,6% 

  T鰻ngăc瓜ngă(1+2) 1.759 209.643.272 95,3% 

(*) lƠătỷăl羽ăc鰻ăph亥năc栄aătừngălo衣iăc鰻ăđôngătrênăt鰻ngăs嘘ăc鰻ăph亥năđangăl逢uăhƠnhăc栄aăT壱păđoƠn 
Sao Mai. 
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 Thôngătinăchiăti院tăv隠ătừngăc鰻ăđôngăl噂nătheoădanhăsáchăc鰻ăđôngăt衣iăngƠyăđĕngăkỦăcu嘘iăcùngă
28/03/2016:  

STT H丑ăvƠătên Đ鵜aăch雨 Ngh隠ă
nghi羽p 

S嘘ăl逢嬰ng Tỷăl羽 

1 LêăThanhăThu医n 
326ăHùngăV逢挨ng,ă
Long Xuyên, An Giang 

CTăHĐQTă
kiêmăTGĐ 

42.469.404 19,31% 

2 LêăTh鵜ăNguy羽tăThu 
326ăHùngăV逢挨ng,ă
Long Xuyên, An Giang 

PhóăTGĐ 11.731.840 5,33% 

3 VõăTh鵜ăThanhăTơm 
326ăHùngăV逢挨ng,ă
Long Xuyên, An Giang 

  11.435.693 5,20% 

4 LêăTh鵜ăThiênăTrang 
326ăHùngăV逢挨ng,ă
Long Xuyên, An Giang 

  11.298.880 5,14% 

  T鰻ngăc瓜ng 
 

76.935.817 34,98% 

2.3. C鰻ăđôngăn逢噂căngoƠi:  

 Thôngătinăchiăti院tăv隠ăc挨ăc医uăc鰻ăđôngăn逢噂căngoƠiătheoădanhăsáchăc鰻ăđôngăt衣iăngƠyăđĕngăkỦă
cu嘘iăcùng 28/03/2016 

Stt C鰻ăđôngăn逢噂căngoƠi 
S嘘ăl逢嬰ng 
(C鰻ăđông) 

S嘘ăc鰻ăph亥n Tỷăl羽ă(*) 

1 C鰻ăđôngălƠăcáănhơn 42 1.160.013 0,53% 

2 C鰻ăđôngălƠăphápănhơn 13 9.136.582 4,15% 

  T鰻ngăc瓜ng 55 10.296.595 4,68% 

3. Tình hình thay đ鰻iăv嘘năđ亥uăt逢ăch栄ăs荏ăh英u 

Trongă nĕmă 2015,ă theoă Ngh鵜ă quy院tă 01/ĐHCĐ/2015ă ngƠyă 29/03/2015,ă Saoă Maiă đƣă ti院nă
hƠnhătĕngăv嘘năđi隠uăl羽ăthôngăquaăphátăhƠnhăc鰻ăphi院uăđ吋ăchiaăc鰻ăt泳că2014ăvƠ phátăhƠnhăchoăc鰻ă
đôngăhi羽năh英u. Sauăđ嬰tăphátăhƠnhăl亥nă1,ăSao Mai đƣ tĕngăv嘘nătừă1.072.877.400.000 đ欝ngălênă
2.199.397.850.000 đ欝ng. Doănhuăc亥uăv嘘năs穎ăd映ngăchoăcácăkho違năm映căđ亥uăt逢ătrongăphátăhƠnhă
tĕngăv嘘năđ嬰tă2ăch逢aăc医păthi院tănênăSaoăMaiăđƣăch壱m xúcăti院nătĕngăv嘘nătheoăk院ăho衣ch.ăK院tăqu違ă
đ衣tăđ逢嬰c: 

V嘘năch栄ăs荏ăh英uăt衣iă
31/12/2015 

V嘘năch栄 s荏ăh英uătheo 
 ph逢挨ngăánăphátăhƠnh 

(Ngh鵜ăquy院tă01/ĐHCĐ/2015ăngƠyă
29/03/2015) 

Tỷăl羽ăTH/KH 

2.199.397.850.000  3.299.096.775.000 66,7% 

4. Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăquỹ  

Khôngăphátăsinhăgiaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăquỹătrongănĕm. 
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SaỊ Mai ẢrỊuị ốà Côỉg ty KỊyỊ CỊrịỊratiỊỉ thuじc Tｆị đỊàỉ KỊyỊ ẢrỊuị (Nhｆt BＶỉ) trỊỉg 
lễ ký kết hợị tác ịhát triểỉ các dự áỉ ỉăỉg lượỉg sＴch (tháỉg 12/2015) 

 

Lễ ký kết hợị đげỉg thực hiệỉ đầu tư dự áỉ Khu đô thお mới SaỊ Mai tＴi ồụ Xuâỉ Thおỉh ốà 
ồụ Thọ Dâỉ huyệỉ Triệu Sơỉ, tえỉh Thaỉh ảóa 
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BÁO CÁO VÀăĐÁNHăGIÁăC曳AăBANăGIÁMăĐ渦C 
 

I.  ĐÁNHăGIÁăK蔭TăQU謂ăHO萎TăĐ浦NGăS謂NăXU遺TăKINHăDOANH 

1.  Tình hình ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanh:  

1.1. B医tăđ瓜ngăs違n: 

1.1.1ăDoanhăthuăvƠăhi羽uăqu違: 
Kinhădoanhăb医tăđ瓜ngăs違n côngătyămẹ trongănĕmă2015 doanh thu đ衣tăđ逢嬰că299 tỷăđ欝ng, 

tĕngă28% soăv噂iănĕmă2014. Ti隠nă thu từăb医tăđ瓜ngăs違năh挨nă336 tỷăđ欝ng, tĕngă40% soăv噂iănĕmă
2014.  Doanh thu m瓜tăs嘘ăd詠ăánăl噂n nh逢ăsau: 

ĐVT:ătri羽uăđ欝ng 

D衛ăÁN DOANH THU 
THU井N 

GIÁăV渦N L営IăNHU一Nă
G浦P 

 KDC Bình Khánh 3 (ba) 7.406 57 7.349 

 KDCăBìnhăKhánhă5ă(nĕm) 142.634 72.096 70.538 

 KDCăCáiăD亥uă- Châu Phú 17.920 7.283 10.637 

 KDCăH瓜iăAnă- Ch嬰ăM噂i 38.399 8.900 29.499 

 KDCăNgọcăH亥uă(ChơuăĐ嘘c) 13.363 11.909 1.454 

 KDCăTơnăHi羽pă- Kiên Giang 41.997 19.858 22.139 

 KDCăHuy羽năTriăTôn 44.369 21.081 23.288 

 KDC Xuân Biên - T鵜nhăBiên 22.874 8.535 14.339 

NhìnăvƠoăb違ngăchiăti院tănêuătrênătaăth医y,ătuyăm噂iăđ逢aăvƠoăbánăn隠năgi英aănĕmă2015ănh逢ngăd詠ă
ánăKhuăđôăth鵜ăcaoăc医păSaoăMaiăBìnhăKhánhă5ăđƣăđóngăgópăg亥nă50%ădoanhăthuăb医tăđ瓜ngăs違năc栄aă
T壱păđoƠn.ăĐơyălƠăd詠ăánăs穎ăd映ngăm瓜tăph亥năti隠n thu từăđ嬰tăphátăhƠnhănĕmă2014, đ逢嬰căđánhăgiáălƠă
kh違ăthiănh医t,ăv噂iădoanhăthuăph亥năđ医tăn隠nă逢噂cătínhătrênă1.500ătỷăđ欝ng,ătheoăti院năđ瓜ăbánăn隠nănh逢ă
hi羽nănayă thìă trongăvòngă3ăho員că4ănĕmăn英aăT壱păđoƠnă s胤ăbánăh院tă n隠năc栄aăd詠ăánă t逢挨ngăđ逢挨ngă
doanhăthuăm厩iănĕmătừă350ă- 400ătỷăđ欝ng.ăĐ嘘iăv噂iăcácăd詠ăánăcònăl衣iăthìădoanhăthuăcũngăduyătrìă
đ隠uăđ員năquaăcácănĕmăđúngătheoăk院ăho衣chămƠăT壱păđoƠnăđƣăđ隠ăra. 

Tìnhăhìnhăkhaiăthácăc映ăth吋ăcácăd詠ăánăB医tăđ瓜ngăs違năc栄aăcôngătyătínhăđ院năngày 31/12/2015: 

KHUăDỂNăC姶ăBỊNHăKHÁNHă3 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣ bán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 2.678 250.832 2.558 231.380 120 19.443 

KHUăDỂNăC姶ăH浦IăAN 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 297 29.447 248 23.257 49 6.190 
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KHUăDỂNăC姶ăCÁIăD井UăCHỂUăPHÖ 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 1.031 105.392 481 42.241 550 63.151 

KHUăDỂNăC姶ăB蔭NăTRE 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 637 71.433 606 67.349 31 4.084 

Đ医tăkinhădoanhăkhác  6.801  3.396  3.405 

T鰻ng 637 78.234 606 70.745 31 7.489 

KHUăDỂNăC姶ăT卯NHăBIểN 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽n tích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 1.159 110.027 609 58.438 550 51.589 

Đ医tăkinhădoanhăkhác  13.529    13.529 

T鰻ng 1.159 123.556 609 58.438 550 65.118 

KHUăDỂNăC姶ăTRIăTỌN 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 1.278 107.177 507 37.206 771 69.971 

Đ医tăkinhădoanhăkhác  39.812  3.091 - 36.721 

T鰻ng 1.278 146.989 507 40.297 771 106.692 

KHUăDỂNăC姶ăPHÖăHọA 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘 
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 295 21.698 149 8.332 146 13.366 

KHUăDỂNăC姶ăBỊNHăKHÁNHă5 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 1.186 135.575 492 44.518 694 91.057 
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KH UăDỂNăC姶ăTỂNăHI烏P 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 346 41.863 154 15.475 192 26.388 

 
KHUăDỂNăC姶ăNG窺CăH井U 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 60 13.426 18 2.652 42 10.774 

 
KHUăDỂNăC姶ăBỊNHăTH萎NHăTRUNG 

Di宇năgi違i 
Qui mô Đƣăbán Cònăl衣i 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

S嘘ă
n隠n 

Di羽nătích 
(m2) 

NhƠăph嘘 279 28.737 5 681 274 28.056 
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1.1.2ăThu壱năl嬰iăvƠăkhóăkhĕn: 
 Thu壱năl嬰i: 

o T壱păđoƠnăSaoăMaiăđ亥uăt逢ăm荏ăr瓜ngănhi隠uăd詠ăánăm噂iăt衣iăcácăđ鵜aăph逢挨ngănênăcungăc医pă
đaăd衣ngăch栄ngălo衣iăhƠngăhóaăraăth鵜ătr逢運ng, kháchăhƠngăcóănhi隠uăc挨ăh瓜iăl詠aăchọn; 

o Phơnăkhúcăđ医tăn隠năvƠănhƠă荏ăgiáăth医p,ăphùăh嬰păv噂iăth鵜ăhi院uăng逢運iătiêuădùngănênăd宇ă
tiêuăth映; 

o Thi院tă k院ă quyăho衣chă cácă d詠ă ánă luônă đ違măb違oă cóă đ栄ă cácă côngă trìnhă phúcă l嬰iă côngă
c瓜ng;ăH衣ăt亥ngăkỹăthu壱tăthôngăthoáng,ăanăninh,ămỹăquanầ.s胤ăgópăph亥năhìnhăthƠnhăm瓜tăđôăth鵜ă
s亥mău医t,ăthuăhútăkháchăhƠng; 

o Cácăd詠ăánăđ亥uăt逢ăc栄aăT壱păđoƠnăth逢運ngălƠăn挨iăcó quỹăđ医tăd宇ăgi違iăt臼a,ăgiáăđ隠năbùăth医p,ă
c瓜ngăv噂iăchínhăsáchăchiaăsẻăquy隠năl嬰iăv噂iăng逢運iăgi違iăt臼aănênăti院năđ瓜ăđ逢嬰căđẩyănhanh,ăgi違mă
b噂tăchiăphíăđ亥uăt逢.ăBênăc衣nhăđó,ăthi院tăk院ăh衣ăt亥ngăphùăh嬰pătheoăh逢噂ngă逢uătiênăđ医tăthƠnhăphẩmă
nhi隠u,ăqu違nălỦăđ亥uăt逢ăch員tăch胤ănênăgiáăthƠnhăth医păphùăh嬰păv噂iăng逢運iăcóăthuănh壱pătrungăbình,ă
do đóăkháchăhƠngăm映cătiêuăr医tăr瓜ng; 

o Côngătyăcóăápăd映ngăph逢挨ngăth泳căbánătr違ăgópănênătrongănĕmăl逢嬰ngăkháchăhƠngămuaă
n隠nătĕngăđángăk吋,ăđ嘘iăv噂iăph逢挨ngăth泳cănƠyăT壱păđoƠnăSaoăMaiăkhôngăcóăr栄iăroădoăch雨ăsang 
tênăGi医yăCNQSDăđ医tăkhiăkháchăhƠngăđƣăn瓜păđ栄ăti隠nătheoăh嬰păđ欝ngăvƠăth詠căt院ăn嬰ăquáăh衣nă
khôngăđ院nă5%; 

o Doăcóănghiênăc泳uătr逢噂cănênăđ鵜aăđi吋măđ亥uăt逢ăd詠ăánăch栄ăy院uălƠăph映căv映ăng逢運iăcóănhuă
c亥uă s穎ăd映ng.ă Vìă v壱y,ă khôngă ch鵜uă nhi隠uă 違nhăh逢荏ngă c栄aă kh栄ngăho違ngăkinhă t院,ă bằngă ch泳ngă
doanhăthuăduyătrìăđ隠uăđ員năquaăcácănĕm; 

o Côngătácăqu違ngăbáăthôngătinăkháăt嘘tănh運ăxácăđ鵜nhărõăkháchăhƠngăm映cătiêuă(ng逢運iăs胤ă
th詠căs詠ămuaăhƠngăc栄aăcôngăty)ăđ吋ăl詠aăchọnăkênhăphùăh嬰pănênăchiăphíăth医pănh逢ngăhi羽uăqu違ăl衣iă
cao; 

o Xơyăd詠ngăđ逢嬰căl詠căl逢嬰ngăbánăhƠngăhùngăh壱uănh運ăph逢挨ngăth泳cătr違ăl逢挨ngătheoăs違nă
phẩmăbánăđ逢嬰că(h逢荏ngă l逢挨ngătheoăhoaăh欝ng) nênămƣiăl詠căm衣nhăvƠăđ瓜iăngũănƠyăgópăph亥nă
qu違ngăbáăs違năphẩmăchoăT壱păđoƠn; 

o KháchăhƠngăr医tăhƠiălòngăv隠ăchínhăsáchăchĕmăsócăsauăbánăhƠngăc栄aăcôngătyănênăgi噂iă
thi羽uăthêmăkháchăhƠngăchoăT壱păđoƠn. 

 Khóăkhĕn: 
o Kinhăt院ăsuyăthoáiălƠmăchoăthuănh壱păng逢運iădơnăgi違măd磯năđ院năvi羽căng逢運iădơnătuyăcóă

nhuăc亥uănh逢ngăkhôngăđ栄ăkh違ănĕngămua thêm; NgoƠiăra,ăcácăchínhăsáchăv隠ăti隠năt羽,ăqu違nălỦăđ医tă
đaiăc栄aănhƠăn逢噂cătrongăth運iăgianăquaăcũngăđƣălƠmăh衣năch院ădòngăti隠năvƠoăb医tăđ瓜ngăs違n,ăkhi院nă
th鵜ătr逢運ngătr亥mălắngăkéoădƠi; 

o Tínăd映ngăchoăb医tăđ瓜ngăs違năv磯năch逢aăđ逢嬰căn噂iăl臼ngăvƠălƣiăsu医tăcònăcao; 

1.2. Th栄yăs違n: 
1.2.1. Doanh thu 

a. Thươỉg mＴi:  
 Doanhăthuăth逢挨ngăm衣iăth栄yăs違năđ衣tă329 tỷăđ欝ng.ăRiêngăv隠ălĩnhăv詠căxu医tăkhẩu,ăSaoăMaiă
ch雨ăt壱pătrungăgi違iăquy院tăcácăđ挨năhƠngăt欝năđọngănênădoanhă thuăch雨ăbằngă37%ănĕmă2014,ăgi違mă
63%.ăTuyănhiên,ădoă tỷă su医tă l嬰iănhu壱nă trênădoanhă thuă th医pănênăkhôngă lƠmă違nhăh逢荏ngăđ院nă l嬰iă
nhu壱năT壱păđoƠn. 
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34%

21%

45%

Châu Á Châu Âu Châu Mỹ
C挨ăc医uăxu医tăkhẩuătrongănĕm: 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nuôi trげỉg thてy sＶỉ 

 

ảじi ỉghお khách hàỉg sử dつỉg thức ăỉ thてy sＶỉ SaỊ Mai ỉgày 16/03/2016 

Vùng nuôi 
S嘘ăl逢嬰ng 

th泳căĕnă(Kg) 
S違năl逢嬰ng 

thuăho衣chă(Kg) 
Doanh thu 

(VNĐ) 

H亥mănuôiăs嘘ă01 532.445 284.287 6.311.171.400 

H亥mănuôiăs嘘ă03 226.080 104.902 2.328.824.400 

H亥mănuôiăs嘘ă04 523.735 230.916 5.126.335.200 

H亥mănuôiăs嘘ă05 445.320 178.368 3.959.769.600 

 T蔚NGăC浦NG 1.972.300 958.875 17.726.100.600 
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1.2.2.ăThu壱năl嬰iăvƠăkhóăkhĕn: 

 Thu壱năl嬰i:ă 

o Ch栄ăđ瓜ngăđ逢嬰că l逢嬰ngăcáănguyênă li羽uăđápă泳ngăđ逢嬰căh亥uăh院tă t医tă c違ă cácă yêuăc亥uăđ挨nă
hƠngăv隠ăs違năl逢嬰ngăc叡,ămƠu,ăv.vầ; 

o GiáăcáăvƠăch医tăl逢嬰ngănguyênăli羽uătrongănĕmă鰻năđ鵜nh; 
o Nh壱năđ逢嬰căs詠ă栄ngăh瓜ăvƠăh嬰pătácăt嘘tăv噂iăcácăh瓜ănuôiăliênăk院t; 
o Đ瓜iăngũăbánăhƠngănh衣yăbénăvƠălinhăđ瓜ng. 

 Khóăkhĕn:ă 

NgoƠiănh英ngăthu壱năl嬰iănêuătrênăthìăT壱păđoƠnăSaoăMaiăcũngăg員păph違iăm瓜tăs嘘ăkhóăkhĕnă
nh医tăđ鵜nh,ăc映ăth吋: 

o Khóăd詠ăđoánăđ逢嬰cătìnhăhìnhădi宇năbi院nănguyênăli羽uătrongădƠiăh衣n; 

o Giáăcáănguyênăli羽uădi宇năbi院năth医tăth逢運ngăkhóăki吋măsoátăd磯năđ院năr栄iăroătrongăvi羽căxácă
đ鵜nhăgiáăbánăkhiăkỦăh嬰păđ欝ngăs嘘ăl逢嬰ngăl噂n,ăgiaădƠiăh衣năv噂iăkháchăhƠng; 

o Đôiăkhiăv磯năthi院uăcáănguyênăli羽uă違nhăh逢荏ngăđ院năl鵜chăgiaoăhƠng; 

o Khôngătiênăđoánăđ逢嬰cănhuăc亥uăth鵜ătr逢運ngăvƠănhuăc亥uăkháchăhƠng. 

o Kênhăphơnăph嘘iăch逢aănhi隠uăvƠăho衣tăđ瓜ngăth壱tăs詠ăch逢aăhi羽uăqu違. 

1.3. Xơyăd詠ng: 

 ĐơyălƠămƣngăcóădoanhăthuătĕngătr逢荏ngăkháă医năt逢嬰ngătrongănĕm 2015,ăv噂iăm泳cătĕngă199%ă
soăv噂iănĕmă2014,ăquaăđóăcũngăđóngăgópăđángăk吋ăvƠoăl嬰iănhu壱nătrongănĕmăc栄aăT壱păđoƠn.ăV噂iă
nhi隠uăcôngătrìnhăl噂năđangătrongăgiaiăđo衣năhoƠnăthƠnhăbƠnăgiaoăchoăch栄ăđ亥uăt逢ăđ逢aăvƠoăs穎ăd映ng,ă
ho衣tăđ瓜ngăxơyălắpăh泳aăhẹnăs胤ămangăđ院năs詠ătĕngătr逢荏ngăv隠ădoanhăthuăvƠăl嬰iănhu壱năchoăT壱păđoƠnă
trongănĕmă2016ăvƠăcácănĕmăti院pătheo. 

1.4  Dichăv映: 
 Doanh thu d鵜chăv映ăc栄aăcôngătyămẹătrongănĕmăđ衣tăđ逢嬰că7,8ătỷăđ欝ng,ăgi違mă23%ăsoăv噂iănĕmă
2014.ăNguyênănhơnăch栄ăy院uălƠădoăđ亥uănĕmă2015ăcôngătyăcóăt衣măngừngăho衣tăđ瓜ngăm瓜tăs嘘ăkhuă
v詠căc栄aăKhuăResortăđ吋ătuăb鰻,ăs穎aăch英aănênădoanhăthuăgi違măsoăv噂iăcùngăkỳ.ăSauăkhiănơngăc医p,ă
Resortăđƣăho衣tăđ瓜ngăt嘘tătr荏ăl衣iăvƠăđ衣tădoanhăthuăkỳăvọngătrongănh英ngăthángăcu嘘iănĕm. 

D逢噂iăđơyălƠăk院tăqu違ăs違năxu医tăkinhădoanhătheoăbáoăcáoătƠiăchínhăh嬰pănh医tăđƣăđ逢嬰că
ki吋mătoánăc栄aăSaoăMaiănĕmă2015ăsoăv噂iăk院ăho衣chăvƠănĕmătr逢噂c: 

ĐVT: triệu đồng 

Ch雨ătiêu 
Th詠căhi羽n 
Nĕmă2014 

Nĕmă2015 So sánh (%) 

K院ăho衣ch Th詠căhi羽n 
TH2015/ 
KH2015 

TH2015/ 
TH2014 

Doanhăthuăthu亥n 1.199.288 1.360.000 880.616 64,8% 73,4% 

L嬰iănhu壱n  sauăthu院 89.151 134.000 85.851 64,1% 96,3% 
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2.  Nh英ngăti院năb瓜ăcôngătyăđƣăđ衣tăđ逢嬰c 

 V隠ătƠiăchính,ănh運ă tìnhăhìnhă tƠiăchínhă lƠnhăm衣nh,ăkinhădoanhăv英ngăvƠngăvƠăuyă tínă trongă
m嘘iăquanăh羽ăv噂iăcácăt鰻ăch泳cătínăd映ng,ăSaoăMaiăđƣăr医tăthu壱năl嬰iătrongăkhaiăthácăngu欝năv嘘năvƠ t壱pă
đoƠnăđƣăđaăd衣ngăngu欝nătƠiătr嬰ătƠiăchínhăvƠăgiaătĕngăph亥năv嘘năt詠ăcó;ăSaoăMaiăđƣăphátăhƠnhăthƠnhă
côngă đ吋ă tĕngă v嘘nă đi隠uă l羽ă từă 1.072.877.400.000ă đ欝ngă đ亥uă nĕmă 2015ă lênă g医pă đôiă thƠnhă
2.199.398.670.000ăđ欝ngănh逢ăhi羽nănay,ăgiúpăt壱păđoƠnăch栄ăđ瓜ngăh挨nătrongăcácăk院ăho衣chăđ亥uăt逢ă
vƠăkinhădoanh.ăĐơyălƠăc挨ăs荏ăv英ngăchắcăđ吋ătri吋năkhaiăthƠnhăcôngăcácăk院ăho衣chăl噂nătrongăt逢挨ngă
lai. 

 V隠ănhơnăl詠c,ăt壱păđoƠnăti院păt映căquanătơmăchĕmăloăđ運iăs嘘ngăCBCNV,ăth詠căhi羽năđi隠uăch雨nhă
nơngăl逢挨ng,ăchiătr違ăth逢荏ngăvƠoăcácăd鵜păl宇ă- T院t;ăTi院păt映căgi違iăquy院tăbánăđ医tăn隠nă逢uăđƣiăb鰻ăsungă
t衣iăcácăd詠ăánăđ吋ăng逢運iălaoăđ瓜ngăanăc逢ăanătơmăcôngătác.ăM瓜tăs嘘ăcánăb瓜ăđ逢嬰căđ逢aăđiăđƠoăt衣oă荏ă
n逢噂căngoƠiătr逢噂căđơyăđƣătr荏ăv隠ălƠmăvi羽căvƠăgi英ăm瓜tăs嘘ătrọngătráchătrongăt壱păđoƠn.ăĐ員căbi羽t,ănh運ă
tri吋năkhaiăsơuăr瓜ngăch逢挨ngătrìnhătínhăl逢挨ngăm噂iăchoănhi隠uăb瓜ăph壱nămƠăhi羽uăqu違ăcôngăvi羽căvƠă
thuănh壱păc栄aăcánăb瓜ătĕngălênărõăr羽t,ănh医tălƠă荏ăb瓜ăph壱năkinhădoanhăcácăcôngăty.ăCáăbi羽t,ăcóănhơnă
viênăbánăhƠngăđ逢嬰căh逢荏ngăthuănh壱pătrongănĕmăcaoănh医tălênăđ院năx医păx雨ă1,7ătỷăđ欝ng 

 Bênăc衣nhăđó,ăcácă泳ng d映ngăkhoaăhọcăcôngăngh羽,ămáyămócăthi院tăb鵜ăhi羽năđ衣iăđ逢嬰căđ亥uăt逢ă
giúpăx穎ălỦăcôngăvi羽căđ逢嬰cănhanhăchóngăvƠăti羽năl嬰i,ăti院tăki羽măth運iăgianăvƠănơngăcaoănơngăsu医tă
laoăđ瓜ng. 

 V隠ăcôngă tácăxƣăh瓜iă từă thi羽n,ănĕmă2015 v噂iă chu厩iăho衣tăđ瓜ngă "SaoăMaiă ĕnă t院tă v噂iă ng逢運iă
nghèo", Sao Mai đƣă chi g亥n 2ă tỷă đ欝ng t逢挨ngă đ逢挨ng 5.000ă su医tă quƠ đ吋ă h厩ă tr嬰ă ĕn T院tă Bínhă
Thân choăcácăđ嘘iăt逢嬰ngăh瓜ănghèoăkhắp cácăt雨nh:ăThanhăHóa,ăCƠăMau,ăAnăGiang,ăĐ欝ngăThápăvƠă
Kiênă Giang.ă T壱pă đoƠnă cũngă tƠiă tr嬰 h挨nă 5,2 tỷă đ欝ngă choă TPă Longă Xuyênă vƠă TPă Caoă
Lãnh trang trí làm đẹpăph嘘ăph逢運ngăph映căv映ănhơnădơnăvuiăxuơnăđónăT院t. Bênăc衣nhăđó,ătrongănĕmă
T壱păđoƠnăđƣ tƠiă tr嬰ă choănhi隠uă s詠ăki羽năxƣăh瓜iă cóă Ủănghĩaăkhácănh逢ăph嘘iă h嬰păv噂iăH瓜iăb違oă tr嬰ă
B羽nhănhơnănghèoăTP.HCM,ăbáoăTi隠năPhongầăkhámăb羽nhăvƠăc医păthu嘘căphátăquƠămi宇năphíăt衣iă
xã Hòa Tân, Châu Thành ậ Đ欝ngăTháp;ăT壱păđoƠnăSaoăMaiă- NhƣnăhƠngăD亥uăcáăcaoăc医păRaneeă
đƣăđ欝ngăhƠnhăv噂iă“ThángăhƠnhăđ瓜ngăvìăTrẻăemă2015”ădoăUBNDăt雨nhăAnăGiang,ăS荏ăLaoăđ瓜ngă
TB&XHăph嘘iăh嬰păv噂iăT雨nhăđoƠnăAnăGiangăt鰻ăch泳c.... 

 V噂iănh英ngăn厩ăl詠cătrongănĕm,ăSaoăMaiăđƣănh壱năđ逢嬰căbằngăkhenăgi違iăth逢荏ngănh逢ăsau:ăTi院pă
t映cănằmătrongăTOPă500ădoanhănghi羽păl噂nănh医tăVi羽tăNam.ăSaoăMaiăđ逢嬰căUBNDăt雨nhăAnăGiangă
t員ngăbằngăkhenăvìăn厩ăl詠cătrongăphátătri吋năkinhăt院ăxƣăh瓜iăc栄aăđ鵜aăph逢挨ng.ăVƠăđ員căbi羽tăh挨năc違,ăv噂iă
nh英ngăđóngăgópăth運iăgianăquaăđ嘘iăv噂iăc瓜ngăđ欝ng,ăt壱păđoƠnăSaoăMaiăđƣăđ逢嬰căCh栄ăt鵜chăn逢噂căđƣă
t員ngăth逢荏ngăHuơnăch逢挨ngălaoăđ瓜ngăh衣ngă3.  
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Chuざi hỊＴt đじỉg “SaỊ Mai ăỉ Tết ốới ỉgười ỉghèỊ” 

II.  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

1. TƠiăs違n: 

 Nĕmă2015,ăT鰻ngă tƠiă s違nă c栄aăT壱păđoƠn Sao Mai đ衣tă3.908 tỷăđ欝ng,ă tĕngă1.427 tỷăđ欝ngă
kho違ngă58% soăv噂iănĕmă2014.  

 Trongăc挨ăc医uăt鰻ngătƠiăs違năthìătƠiăs違nădƠiăh衣năđ衣tă851 tỷăđ欝ngă(#ăchi院mă22%ăt鰻ngătƠiăs違n)ă
vƠătƠiăs違năngắnăh衣năđ衣tăh挨nă3.057 tỷăđ欝ngă(#ăchi院mă78%ăt鰻ngătƠiăs違n).ă 

 T鰻ngă tƠiăs違năc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai nĕmă2015 tĕngăsoăv噂iănĕmă2014 là do các nguyên 
nhân sau: 

 +ăTi隠năvƠăt逢挨ngăđ逢挨ngăti隠nătĕngăthêmă82ătỷăđ欝ngădoăthuătừăphátăhƠnhăc鰻ăphi院uă  

 + Kho違nătr違ătr逢噂căcho ng逢運iăbánătĕngăthêmă761 tỷăđ欝ngălƠădo SaoăMaiăxúcăti院năchiăb欝iă
hoƠnăgi違iăphóngăm員tăbằngăcácăd詠ăánăm噂iănh逢ăD詠ăánăKhuădơnăc逢ăBìnhăKhánhă4ă(LongăXuyên,ă
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AnăGiang),ăResortăPhúăQu嘘că (PhúăQu嘘c,ăKiênăGiang),ăKhuădơnăc逢ăXuơnăTh鵜nhăvƠăThọăDơnă
(Thanh Hóa) và chi đ亥uăt逢ăcácăd詠ăánăd荏ădangănh逢ăKhuădơnăc逢ăBìnhăKhánhă5,ăKhuădơnăc逢ăBìnhă
Th衣nhăTrungă (L医păVò,ăĐ欝ngăTháp),ăKhuăTTTMăL医păVòă (L医păVò,ăĐ欝ngăTháp).....cácăkho違nă
đ亥uăt逢ănƠyăch逢aăhoƠnăthƠnhăth栄ăt映căsangătên,ăquy院tătoánănênăv磯nănằmă荏ăkho違nătr違ătr逢噂c. 

 + SaoăMaiăcóămuaăc鰻ăph亥năc栄aăCôngă tyă c鰻ăph亥năPhúăHùngăPhúăQu嘘căv噂iă tỷă l羽ăđ亥uă t逢ă
99%.ăKho違năl嬰iăth院ăth逢挨ngăm衣iăphátăsinhătừăvi羽căđ亥uăt逢ănƠyălƠă276ătỷăđ欝ng. 

 + Ngoài ra, m瓜tăs嘘ăd詠ăánăhoƠnăthi羽nănênăhƠngăt欝năkhoătĕngăthêm 144 tỷăđ欝ng. T逢挨ngă泳ngă
v噂iăhƠngăhóaăm噂iăhìnhăthƠnh,ăchínhăsáchăbánăhƠngătr違ăgópălinhăho衣tăc栄aăT壱păđoƠn nênăkho違nă
ph違iăthuăb医tăđ瓜ngăs違năcũngătĕngătheoătỷăl羽ăthu壱năv噂iădoanhăthu. 

2. N嬰ăph違iătr違: 

STT Ch雨ătiêuăc挨ăc医uăv嘘n Nĕmă2014 Nĕmă2015 

1 H羽ăs嘘ăn嬰/T鰻ngătƠiăs違n 0,48 0,38 

2 H羽ăs嘘ăn嬰/V嘘năch栄ăs荏ăh英u 0,95 0,60 

Soăv噂iănĕmă2014,ăh羽ăs嘘ăn嬰/t鰻ngătƠiăs違n gi違mă0,1ăl亥năvƠăn嬰ătrênăv嘘năch栄ăs荏ăh英uăgi違m 0,35 l亥n.  

3. Hi羽uăqu違ăs穎ăd映ngăv嘘n: 

 V噂iăm泳căl嬰iănhu壱nănĕmă2015 đ衣t 85,85 tỷăđ欝ng,ăch雨ăs嘘ăEPSă616 đ欝ng/c鰻ăph亥n,ăchoăth医yă
ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhăc栄aăT壱păđoƠn Sao Mai trongănĕmă2015 có gi違m h挨nănĕmătr逢噂c. Nguyên 

nhân là do côngătyăphátăhƠnhătĕngăv嘘năvƠăkho違năti隠nănƠyăđangăđ亥uăt逢ăch逢aăsinhăl運i. K院tăqu違ă
2015 SaoăMaiăđ衣tăđ逢嬰cănh英ngăk院tăqu違ăđángăchúăỦănh逢ăsau: 

Đơn vị tính: đồng 

STT CH迂ăTIểU 
TH衛CăHI烏Nă 
NĔMă2014 

TH衛CăHI烏Nă 
NĔMă2015 

NH一NăXÉT SO 

V閏IăNĔMă2014 

1 V嘘năch栄ăs荏ăh英u 1.267.206.446.675 2.436.158.317.264 Tĕngă92,25% 

2 V嘘năđi隠uăl羽 1.072.877.400.000 2.199.398.670.000 Tĕngă105% 

3 Doanh thu 1.199.288.798.258 880.615.941.408 Gi違mă26,57% 

4 L嬰iănhu壱năsauăthu院 89.151.043.528 85.851.264.739 Gi違mă3,7% 

5 L嬰iănhu壱năsauăthu院/c鰻ăph亥n 1672 616 Gi違mă63,16% 

III.  NH頴NGăC謂IăTI蔭NăV陰ăC愛ăC遺UăT蔚ăCH永C,ăCHệNHăSÁCH,ăQU謂N LÝ  

-  B瓜ămáyăho衣tăđ瓜ngăđƣăđ逢嬰căc挨ăc医uăl衣iătheoăh逢噂ngăgọnănhẹ,ălinhăho衣tăvƠăhi羽uăqu違; 
- M瓜tăs嘘 b瓜ăph壱nă th詠căhi羽năkhoánă l逢挨ngă theoăs違năphẩmăb逢噂căđ亥uăđƣăphátăhuyă tácăd映ng. 
Ngoài ra, Sao Mai cònătĕngăc逢運ngăch院ăđ瓜ăkhenăth逢荏ngăchoăCBCNVăhoƠnăthƠnhăt嘘tănhi羽măv映ă
đ逢嬰căgiao; 

-  Vi羽căth詠căhi羽năphơnăquy隠năcácăb瓜ăph壱năchuyênămônăđƣăphátăhuyătínhăch栄ăđ瓜ng,ăsángăt衣oă
c栄aătừngăđ挨năv鵜ătrongăcôngăvi羽căgópăph亥nănơng caoăhi羽uăqu違ăs違năxu医tăkinhădoanh. 
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IV.  K蔭ăHO萎CHăPHÁTăTRI韻NăTRONGăT姶愛NGăLAI 

 Sauăkhiăh瓜iănh壱păkinhă t院ăqu嘘că t院ă thìăvi羽căxơyăd詠ngăphátă tri吋năđôă th鵜ă lƠă đi隠uăkhôngă th吋ă
tránhăkh臼iăđ嘘iăv噂iăm瓜tăđ医tăn逢噂căđangăphátătri吋nănh逢ăVi羽tăNamăhi羽nănay.ăQuy院tătơmănƠyăcƠngă
đ逢嬰căth吋ăhi羽nărõăt衣iăQuy院tăđ鵜nhăs嘘ă1581/QĐ-TTgăc栄aăChínhăPh栄ăv隠ăphêăduy羽tăQuyăho衣chăxơyă
d詠ngăVùngăđ欝ngăbằngăsôngăC穎uăLongăđ院nănĕmă2020ăvƠăt亥mănhìnăđ院nănĕmă2050.ăTrongăm映că
tiêuăphátătri吋năc栄aăQuy院tăđ鵜nhănóiătrên,ăChínhăPh栄ăyêuăc亥uăph違iă逢uătiênăphátătri吋năcácăđôăth鵜ăm噂iă
cóă tínhăch医t,ă ch泳cănĕngăd鵜chăv映ăphátă tri吋năcôngănghi羽p,ăduă l鵜ch,ă th逢挨ngăm衣iăgắnăv噂iăđ員că thùă
từngăvùng;ăHìnhăthƠnhăh羽ăth嘘ngăh衣ăt亥ngăxƣăh瓜iăđaăd衣ngăvƠălinhăho衣tătrênăc挨ăs荏ăh羽ăth嘘ngăh衣ăt亥ngă
kỹăthu壱tăgắnăk院tăh羽ăth嘘ngădơnăc逢,ăđôăth鵜ătrênătoƠnăvùng;ăPhátătri吋năcácăvùngăduăl鵜ch,ăcácătrungă
tơmăduăl鵜chăt亥măqu嘘căt院,ăqu嘘căgiaăgắnăv噂iăđ員cătr逢ngăvĕnăhóa,ăđôăth鵜ăvƠăc違nhăquanăt詠ănhiên.ầ 
Chínhăvìăth院,ăSaoăMaiăchoărằngălĩnhăv詠c:ăXơyăd詠ngădơnăd映ng;ăĐ亥uăt逢ăc挨ăs荏ăh衣ăt亥ngăkỹăthu壱t;ă
Phátătri吋năkhuăđôăth鵜ăvƠăd鵜chăv映ăduăl鵜chăv磯nălƠăcácăngƠnhăti隠mănĕngăc栄aăvùng. V噂iănh英ngănh壱nă
đ鵜nhăvừaănêuăthìăk院ăho衣chăphátătri吋nătrongăth運iăgianăt噂iăc栄a T壱păđoƠn nh逢ăsau: 

1. V隠ăkinhădoanh: 

1.1. B医tăđ瓜ngăs違n:  

 Nĕmă2016,ădoanh thu k院ăho衣chăb医tăđ瓜ngăs違năđ衣tă450ătỷăđ欝ng.ăĐ吋ăđ衣tăđ逢嬰căm映cătiêuănƠy, 
Sao Mai s胤ăti院păt映că逢uătiên t壱pătrungăđẩyăm衣nhăkhâu bán hàng, nhanhăchóngăthuăh欝iăv嘘n đ吋 tái 
đ亥uăt逢ăvƠoăcácăd詠ăánăm噂iănhằmăs噂măt衣oăraănhi隠uăs違năphẩm đaăd衣ng,ăphongăphúăh挨năchoăkháchă
hƠngăl詠aăchọn. Cácăgi違iăphápăSao Mai c亥năph違iăth詠căhi羽năđ吋ăđ衣tăch雨ătiêuăđ隠ăra: 

- Tìmăhi吋uănguyênănhơnăcácăd詠ăánăcóăt嘘căđ瓜ăbánăhƠngăch壱măvƠăt欝năkhoăcòn nhi隠u,ătừăđóăcóă
chi院năl逢嬰căkinhădoanhăhayăđi隠uăch雨nhăquyăho衣chăl衣iăchoăphùăh嬰păv噂iănhuăc亥uăc栄aăkháchăhƠng.ă
Chẳngăh衣nănh逢ăb鰻ăsung côngătrìnhăphúcăl嬰iăcôngăc瓜ng;ăNâng cao h衣ăt亥ngăkỹăthu壱t;ăTĕngăc逢運ng 
an ninh Khuăđôă th鵜ăm噂i;ăĐ違măb違o môiă tr逢運ng,ămỹăquanăđôă th鵜ầ. Ho員căđi隠uăch雨nhăgiáăc違ăvƠă
ph逢挨ngăth泳căthanh toán đ吋 đápă泳ngăkỳăvọngăc栄aăkháchăhƠngầ; 

- Thi院tăl壱pănhi隠uăph逢挨ngăth泳căthanhătoánăđaăd衣ng,ăcóănhi隠uăchínhăsáchăđƣiăng瓜ăchoăkháchă
hƠngầ.Đ員căbi羽t:ă cóă chínhă sáchă逢uăđƣiă nhi隠uăh挨năđ嘘iă v噂iă kháchăhƠngămuaănhi隠uăn隠n,ă kháchă
hƠngăthanhătoánătr逢噂cănhi隠uăh挨năsoăv噂iăquyăđ鵜nhầ; 

- Tuy吋năd映ngăthêmănhi隠uănhân viên bán hàng cóăchuyênămôn,ăkỹănĕngăgiaoăti院păt嘘tăvƠăcóă
kinhănghi羽mătrongălĩnhăv詠căb医tăđ瓜ngăs違n; 

- Tĕngăc逢運ngăch医tăl逢嬰ngăd鵜chăv映ăsauăbán hàng đ吋ăkháchăhƠngăluônăc違măth医yăhƠiălòngăv噂iă
s違năphẩmăvƠăd鵜chăv映ăc栄aăcôngăty; 

- Đ亥uăt逢ănhi隠uăh挨năvƠoăcôngătácănghiênăc泳uăth鵜ă tr逢運ng,ăkh違oăsátăỦăki院năkháchăhƠngăcũngă
nh逢ănghiênăc泳uăđ嘘iăth栄ăc衣nhătranhăđ吋ăđi隠uăch雨nhăchínhăsáchăbánăhƠngăphùăh嬰p; 

- Th逢運ngăxuyênăb鰻ăsungăthêmăki院năth泳căchoănhơnăviênăbánăhƠngăthôngăquaăvi羽căph嘘iăh嬰pă
v噂iăcácăphòngăbanăcóăliênăquanănh逢ăphòngăđ亥uăt逢,ăt逢ăv医năthi院tăk院ầăđ吋ăt鰻ăch泳căcácăbu鰻iăthuy院tă
trìnhăv隠ăd詠ăánăgiúpănhơnăviênăkinhădoanhăcóăđ栄ăt逢ăli羽uăthôngătinăchoăkháchăhƠng.ă 

- Th詠căhi羽năcácăbu鰻iăđ嘘iătho衣iăv隠ăcácătìnhăhu嘘ngăth逢運ngăg員pătrongăkinhădoanhăđ吋ăgiúpănhơnă
viên bán hƠngăt詠ătinăh挨nătrongăgiaoăti院p 

- Th詠căhi羽năt嘘tăcácănghĩaăv映ăc栄aăcôngătyăđ嘘iăv噂iăkháchăhƠng,ăluônăgi英ăuyătínăđ嘘iăv噂iăkháchă
hàng; 

- Ti院păt映căk院ăthừa côngătácăquảngăca囲oă - tiê囲păthi ̣ănh逢ăđƣăth詠căhi羽nătr逢噂căđơy.ăTuyănhiên,ăc亥nă
xácăđ鵜nhărõăkháchăhƠng m映cătiêu ti院păth鵜ăđúngăđ嘘iăt逢嬰ng, đ吋ătránhălƣngăphí và khôngăhiêụăquả.  

1.2. Th栄yăs違n: 
 Ch雨ă kinhă doanhăh厩ă tr嬰ă cácă côngă tyă thƠnhăviênănênă khôngăđ員tă n員ngăv医nă đ隠ă tĕngă tr逢荏ngă
doanhăthu,ăd詠ăki院năv磯nă荏ăm泳căt逢挨ngăđ逢挨ngănĕmă2015,ăkho違ngă400ătỷăđ欝ng. 
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1.3. Xơyăd詠ng: 

 Đẩyănhanhăti院năđ瓜ăthiăcôngăcácăcôngătrìnhăd荏ădang,ăđ違măb違oăđúngăth運iăgianăvƠăch医tăl逢嬰ngă
theoăh嬰păđ欝ngăđƣăkỦăv噂iăch栄ăđ亥uăt逢.ăSongăsongăđó,ăti院păt映cănh壱năth亥uăcácăcôngătrìnhăm噂iătheoă
tiêuăchíă逢uătiênăth泳ăt詠ălƠăti院năđ瓜ăthanhătoán,ăk院ăđ院nălƠăhi羽uăqu違.ăNĕmă2016ăk院ăho衣chădoanh thu 
đ隠ăraăchoălĩnhăv詠cănƠyălƠă150ătỷăđ欝ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hìỉh dự áỉ Nhà máy thức ăỉ thてy sＶỉ 
 

1.4. NgƠnhăd鵜chăv映:ă 

 T壱pă trungăkhaiă thácă t嘘iăđaăcôngăsu医tăKhuăresortăSaoăMaiăBƠăR鵜aăVũngăTƠu,ăKhuăc逢ăxáă
AgifishăvƠăcácăvĕnăphòngăchoăthuêăđ違măb違oădoanhăthuănĕmă2016ăđ衣tă10ătỷăđ欝ng. 
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2. V隠ăđ亥uăt逢 

2.1. B医tăđ瓜ngăs違n: 

- Ti院păt映căđ亥uăt逢ăhoƠnăthi羽năgiaiăđo衣năcònăl衣iăc栄aăd詠ăánăBìnhăKhánhă5ăvƠăl壱păh欝ăs挨ăxinăc医pă
gi医yăch泳ngănh壱năquy隠năs穎ăd映ngăđ医t; 

- Đ嘘iăv噂iăd詠ăánăTơnăHi羽p:ăph嘘iăh嬰păv噂iăUBNDăth鵜ătr医năvƠăhuy羽năTơnăHi羽pădiăd運iăcácăti吋uă
th逢挨ngătừăch嬰ăcũăsangăch嬰ăc栄aăd詠ăánătrongăquỦă2/2016.ăĐ欝ngăth運i,ăthúcăđẩyăti院năđ瓜ăc医păGi医yă
ch泳ngănh壱năquy隠năs穎ăd映ngăđ医tătrongăth運iăgianăs噂mănh医tăđ吋ăsangătênăchoăcácăkháchăhƠngămuaă
n隠n,ăt衣oălòngătinăchoăhọ.ă 

Đ嘘iăv噂iăd詠ăánăTriăTôn,ăph嘘iăh嬰păv噂iăUBNDăhuy羽năTriăTônăhoƠnăthi羽năcácăth栄ăt映căphápă
lỦăđ吋ădiăd運iăm瓜tăph亥năch嬰ăTriăTônăhi羽nănayăsangăch嬰ătrongăd詠ăánăc栄aăt壱păđoƠnăvƠoăthángă7/2016ă
nh逢ăk院ăho衣chăUBNDăHuy羽năđƣăđ隠ăra. 

 Đ嘘iăv噂iăd詠ăánăTTTMăL医păVò,ăđônăđ嘘cănhƠă th亥uăđ吋ăs噂măhoƠnăthƠnhăc挨ăs荏ăh衣ă t亥ngăvƠă
nhanhăchóngăhoƠnăthi羽năh欝ăs挨ăthi院tăk院ăđ吋ăkh荏iăcôngăxơyăd詠ngăkhuănhƠăhƠngăkháchăs衣năSaoăMaiă
nằmătrongăd詠ăán 

- L壱păh欝ăs挨ăxinăthuăh欝i,ăgiaoăđ医tăvƠ ph嘘iăh嬰păch員tăch胤ăv噂iăNhƠăn逢噂căđ吋ăcóăđ栄ăquĩăđ医tăc亥nă
thi院t,ătri吋năkhaiăthiăcôngăh衣ăt亥ngăkỹăthu壱tăd詠ăánăĐ逢運ngăgi違iăthoát giao thông Nam Trà Ôn; 

- B欝iăhoƠnăd泳tăđi吋măph亥nădi羽nătíchăđ医tăcònăl衣i,ăđẩyănhanhăti院năđ瓜ăthiăcôngăc挨ăs荏ăh衣ăt亥ngăd詠ă
ánăKhuădơnăc逢ăXuơnăTh鵜nhăậ ThọăDơn,ăhuy羽năTri羽uăS挨n,ăThanhăHóaăđ吋ăđ逢aăvƠoăbánăn隠nătrongă
nĕmă2016. 

- Ph嘘iăh嬰păv噂iăUBNDăhuy羽năThọăXuơn,ăThanhăHóaăs噂măhoƠnăt医tăph逢挨ngăánăb欝iăhoƠnăd詠ă
ánăKhuădơnăc逢ăSaoăMaiăLamăS挨nă- SaoăVƠngăđ吋ăth詠căhi羽năchiătr違ăchoăng逢運iăcóăđ医tăb鵜ăthuăh欝i; 

- V磯năxácăđ鵜nhăm映cătiêuăchi院năl逢嬰căc栄aăcôngătyălƠăđ亥uăt逢ăvƠătri吋năkhaiăcácăd詠ăánăm噂i.ăVìă
v壱y,ăbênăc衣nhăcácăd詠ăánăđangăkhaiăthác,ăcôngătyăv磯năti院păt映căxinăphépăđ亥uăt逢ăcácăd詠ăánăm噂iătheoă
quiă đ鵜nh.ă Sauă đó,ă s胤ă ti院nă hƠnhăb欝iă hoƠnăd亥nă nhằmă t衣oăquỹăđ医tă v噂iă giáă thƠnhă th医păvƠă s胤ă đẩyă
nhanhăti院năđ瓜ăth詠căhi羽năkhiăcóănhuăc亥u.ăNgoƠiăchiăphíăb欝iăth逢運ngăth医păthìăvi羽călƠmănƠyăcũngă
giúpăT壱păđoƠnăti院t ki羽măđ逢嬰căth運iăgianăgi違iăphóngăm員tăbằng,ăvìăđơyălƠăkhơuăm医tănhi隠uăth運iăgiană
nh医t.ă 

2.2. Th栄yăs違n:ă 

 Ti院păt映căh厩ătr嬰ăcácăcôngătyăthƠnhăviênătrongăkinhădoanh,ăcũngănh逢ăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăcácă
NhƠămáyăđ吋ăhoƠnăthƠnhăchu厩iăkhépăkínăkinhădoanhăcáătraăvƠăcácăs違năphẩmăgiá tr鵜ăgiaătĕng; 

2.3. Ngành d鵜chăv映:  

- Thúcăđẩyăti院năđ瓜ăthiăcôngăd詠ăán Khuăduăl鵜chă5ăsaoăMinhăChơuăPhúăQu嘘c; 

- Thúcăđẩyăth栄ăt映căđ亥uăt逢ăđ吋ăs噂măđ逢嬰căkh荏iăcôngăxơyăd詠ngăd詠ăánăKháchăs衣năqu嘘căt院ăt衣iăTPă
Saăđéc, nhƠăhƠngăkháchăs衣năSaoăMaiăt衣iăth鵜ătr医năL医păVò,... 

- Kh荏iăcôngăxơyăd詠ngăm瓜tă s嘘ăd詠ăánăduă l鵜chăm噂iă trongă2016ănh逢:ăD詠ăánăResortăSaoăMaiă
Thanh Hóa,ăKháchăs衣nă5ăsaoăt衣iăt雨nhăCƠăMau,ăKhuăngh雨ăd逢叡ngăThiênăC違nhăS挨n.ă.ă.ă 



BÁO CÁO TH⇒せNG NIÊN 2015    

 

76 
 

- Tĕngăt嘘căđ亥uăt逢ăvƠoăduăl鵜chăthôngăquaăti院păt映cătáiăc医uătrúcăsơuăr瓜ngăcôngătyăDuăl鵜chăĐ欝ngă
Tháp; 

- Đ員căbi羽t, Sao Mai s胤ămuaăvƠăchiăph嘘iă thêmăm瓜tăs嘘ăcôngătyăduăl鵜chăm衣nhăn英aăđ吋ănhanhă
chóngăbi院nălĩnhăv詠căduăl鵜chătr荏ăthƠnhăm瓜tătrongănh英ngălĩnhăv詠căchínhăc栄aăt壱păđoƠnănh逢ăđ鵜nhă
h逢噂ngăđ隠ăra 

2.4. Xơyăd詠ng: 

 Trongăth運iăgianăg亥năđơyăT壱păđoƠnănh壱năth医yălĩnhăv詠căxơyălắpăđangăcóănhi隠uăđi吋măsángă
nênăquy院tăđ鵜nhăkhôiăph映căvƠăphátătri吋năl衣iălĩnhăv詠cănƠy.ăVìăv壱y,ăT壱păđoƠnăs胤ăđ亥uăt逢ămuaăsắmă
thêmăm瓜tăs嘘ămáyămóc,ăthi院tăb鵜ăc亥năthi院tăph映căc映ăchoăthiăcông.ăĐ欝ngăth運i,ăs胤ătuy吋năd映ngăthêmă
100ănhơnăs詠ălƠăkỹăs逢,ăki院nătrúcăs逢ăđ吋ăb鰻ăsungăchoăđ瓜iăngũăt逢ăv医n,ăthi院tăk院ăvƠăgiámăsátăthiăcông  

2.5. Yăt院: 

 Ti院păt映căhoƠnăthi羽năth栄ăt映căphápălỦăd詠ăánăB羽nhăvi羽năqu嘘căt院ăSaoăMaiăt衣iăTPăLongăXuyên. 

3. Từănh英ngăđ鵜nhăh逢噂ngătrênăc瓜ngăv噂i s詠ăl衣căquanăv隠ătìnhăhìnhăkinhăt院ănĕmă2016, H瓜iă
đ欝ngăqu違nătr鵜ăth嘘ngănh医tăđ隠ăxu医tăk院ăho衣chăkinhădoanhănĕmă2016 đ吋ătrìnhăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ă
đôngăth逢運ngăniênăthôngăquaănh逢ăsau:  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Ch雨ătiêu 
Đƣăth詠căhi羽nă 

nĕmă2015 
K院ăho衣chă 
nĕmă2016 

KH/TH 
(%) 

1.ăDoanhăthuăthu亥n 880 1.010 115% 

2.ăL嬰iănhu壱năsauăthu院ăTNDN 86 182 211% 

3. Tỷăl羽ăchiătr違ăc鰻ăt泳c  5% - 10%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô hìỉh dự áỉ Khu dâỉ cư Cái Dầu, TT. Châu Phú, ả. Châu Phú, tえỉh Aỉ Ảiaỉg. 
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Mô hìỉh dự áỉ KDC Thươỉg mＴi lô sぐ 1 Khu đô thお Nam Cầỉ Thơ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ậuy hỊＴch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thお mới SaỊ Mai Lam Sơỉ – Sao Vàng 
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ĐÁNHăGIÁăC曳AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ăV陰ăCÁCăM咽Tă
HO萎TăĐ浦NGăC曳AăT一PăĐOÀNăSAOăMAI 

I. ĐÁNHăGIÁăC曳AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ăV陰ăCÁCăM咽TăHO萎TăĐ浦NGăC曳AăT一Pă
ĐOÀN 

1. Hi羽uăqu違ăs違năxu医tăkinhădoanh: 

Trênăc挨ăs荏ăk院ăho衣chăkinhădoanhăđƣăđ逢嬰căĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđôngă th逢運ngăniên nĕmă2015 
thôngăqua,ăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđ隠ăraăcácăch栄ătr逢挨ngăbằngănhi隠u Ngh鵜ăquy院t,ăQuy院tăđ鵜nh choăvi羽că
th詠căhi羽năk院ăho衣chăs違năxu医tăkinhădoanh, đ欝ngăth運iăbámăsátătìnhăhìnhăth詠căt院ăđ吋ăk鵜păth運iăph嘘iă
h嬰păv噂iăBanăđi隠uăhƠnhăx穎ălỦănh英ngăv医năđ隠ăthenăch嘘tătrongăs違n xu医tăkinhădoanh. Nh運ăv壱y,ăđƣă
giúpăT壱păđoƠnăSaoăMaiăv逢嬰tăquaăkhóăkhĕnăvƠăđ衣tăm瓜tăs嘘 ch雨ătiêuăk院ăho衣chămƠăĐ衣iăh瓜iăc鰻ăđôngă
nĕmă2015ăgiaoăphó.ă 

2. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢 

Bênăc衣nhăkhaiăthácăcácăd詠ăánăđƣăhoƠnăthƠnh,ăSaoăMaiăti院păt映căthi羽năcácăd詠ăánăd荏ădangăđ吋ă
đẩyănhanhăti院năđ瓜ăbánăn隠năgópăph亥nălƠmătĕngătr逢荏ngădoanhăthuăvƠăl嬰iăc栄aăT壱păđoƠnătrongănĕmă
2015. 

Ngoài ra, v噂iăt亥mănhìnăchi院năl逢嬰căvƠăđ鵜nhăh逢噂ngăt逢挨ngălai,ăSao Mai đ亥uăt逢ăvƠoăcácăd詠ăánă
duăl鵜chănh逢ăKhuăduăl鵜chă5ăsaoăMinhăChơuăPhúăQu嘘c;ăKháchăs衣năqu嘘căt院ăt衣iăTPăSaăđéc,ăd詠ăánă
ResortăSaoăMaiăThanhăHóa,ăKháchă s衣nă5ă saoă t衣iă t雨nhăCƠăMau,ăKhuăngh雨ăd逢叡ngăThiênăC違nhă
S挨n.ă.ă. Banăđi隠uăhƠnhăđƣălênăk院ăho衣chătri吋năkhaiăhòanăthƠnhăh欝ăs挨ăphápălỦăđ吋ăxúcăti院năđ亥uăt逢,ă
đónăđ亥uăxuăh逢噂ngăh瓜iănh壱p khiăVi羽tănamăthamăgiaăFTAăv噂iăEU,ăTPP,ăAEC,ăđónăm瓜tălƠnăsóngă
đ亥uăt逢ăm噂i,ă欝ă衣tătừăcácănhƠăđ亥uăt逢ăn逢噂căngoƠi. 

II.  ĐÁNHă GIÁă C曳Aă H浦Iă Đ唄NGă QU謂Nă TR卯ă V陰ă HO萎Tă Đ浦NGă C曳Aă BANă GIÁMă
Đ渦CăT一PăĐOÀNăSAOăMAI 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ă th詠căhi羽nănhi羽măv映ăgiámăsátăc栄aămìnhăm瓜tăcáchăcẩnătrọngătheoăđúngă
Đi隠uăl羽ăvƠăquyăđ鵜nhăc栄aăpháp lu壱tănhằmămangăl衣iăhi羽uăqu違ăvƠăl嬰iăíchăcaoănh医tăchoăcôngătyăvƠăc鰻ă
đông.ăQuaăgiámăsát,ăHĐQTăđánhăgiáăcaoăcôngătácăđi隠uăhƠnhăc栄aăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c. Tuy tình 
hìnhăs違năxu医tăkinhădoanhăg員pănhi隠uăkhóăkhĕnănh逢ngăbằngăn厩 l詠căc栄aămìnhăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c 
đƣălèoăláiăSao Mai v逢嬰tăquaănh英ngăkhóăkhĕnăc栄aănĕmă2015,ăd磯uăch逢aăhoƠnăthƠnhăh院tăcácăch雨ă
tiêuăk院ăho衣chămƠăđ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđôngăđ隠ăraănh逢ngăđƣă鰻năđ鵜nhăđ逢嬰căho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhă
doanhăt衣oăđƠăchoănh英ngănĕmăti院pătheo. 

III.  CÁCăK蔭ăHO萎CH,ăĐ卯NHăH姶閏NGăC曳AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 

- H瓜i đ欝ngăqu違nătr鵜ă ti院păt映căxơyăd詠ngăchi院năl逢嬰căkinhădoanhăphùăh嬰p,ăc嘘ăgắngăđ衣tăm映că
tiêuăk院ăho衣chăđ隠ăraăv噂iădoanhăthuăthu亥nă2016:ă1.010ătỷăđ欝ng,ăl嬰iănhu壱năsauăthu院ă182ătỷăđ欝ng.ă 

- Ti院pă t映căph嘘iăh嬰păv噂iăBanăđi隠uăhƠnhă t壱pă trungăđẩyăm衣nhăcôngă tácăMarketingăvƠăbánă
hƠngănhằmătiêuăth映ăcácăs違năphẩmăđƣăhoƠnăthƠnh,ătĕngănhanhăvòngăquayăvƠănơngăcaoăhi羽uăqu違ă
s穎ăd映ngăv嘘năchoăT壱păđoƠn; 
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- T壱pătrungăđ亥uăt逢,ănghiênăc泳uătìmăki院m,ăm荏ăr瓜ngăđ亥uăt逢ăthêmănhi隠uăd詠ăánăb医tăđ瓜ngăs違nă
m噂i,ăđ欝ngăth運iăđ鵜nhăh逢噂ngăđ亥uăt逢ăphátătri吋năm衣nhăvƠoălĩnhăv詠căkháchăs衣năduăl鵜ch.... 

- H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăs胤ătĕngăc逢運ngăvaiătròăqu違nălỦ,ăgiámăsát,ăh厩ătr嬰ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘căvƠă
cánăb瓜ăqu違nălỦăkhácătrongăvi羽căđi隠uăhƠnh,ăs違năxu医tăkinhădoanhăgiúpăT壱păđoƠnăngƠyăcƠngăphátă
tri吋n. 

- T壱pătrungătáiăc医uătrúcăcácăcôngătyătrongăh羽ăth嘘ngătheoămôăhìnhăT壱păđoƠnăđ吋ăho衣tăđ瓜ngă
hi羽uăqu違ăh挨n. 

- Ti院păt映căc栄ngăc嘘ăb瓜ămáyăt鰻ăch泳căqu違nălỦăphùăh嬰păv噂iăquyămôăc栄aăt壱păđoƠnănh逢ngăv磯nă
theoăc挨ăch院ătinhăgọn,ăthôngăsu嘘tăvƠăhi羽uăqu違.ăTi院păt映căđ逢aăcánăb瓜ăđiăđƠoăt衣oătrongăvƠăngoƠiă
n逢噂căđ吋ănơngăcaoătrìnhăđ瓜ăqu違nălỦ. 

- C違iă ti院năph逢挨ngă th泳căqu違nă lỦă t衣oăs詠ăk院tăn嘘iăgi英aăcácăb瓜ăph壱nă theoăh逢噂ngăchuyênăsơuă
nhằmănơngăcaoănơngăsu医tălaoăđ瓜ngăvƠăhi羽uăqu違ăkinhădoanh 

- Ti院păt映căxơyăd詠ngăhoƠnăthi羽năvƠăs穎aăđ鰻iăb鰻ăsungăcácăQuyăch院ăqu違nătr鵜ăcôngătyăphùăh嬰pă
v噂iămôăhìnhăt鰻ăch泳c, 

- Tĕng c逢運ngăgiámăsátăvƠăki吋măsoátăhìnhăhìnhă th詠căhi羽năk院ăho衣chăs違năxu医tăkinhădoanhă
trongănĕmă2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mô hình Dự án “Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Th⇔ơng mại, dịch vụ và Du lịch Sao Mai, 
TP Long Xuyên”, gọi tắt là thành phố mずi Long Xuyên. 
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QU謂NăTR卯 T一PăĐOÀN 

I. H浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯: 

1. ThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜: 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăT壱păđoƠn Sao Mai nhi羽măkỳ 2015 ậ 2020 có 09 thƠnhăviênăg欝măCh栄ă
t鵜chăHĐQT,ă01 Phóăch栄ăt鵜chăHĐQTăvƠă07 thƠnhăviênăHĐQT.ăTrong đó,ăcó 07 thành viên tham 

giaăđi隠uăhƠnhăvƠă02 thànhăviênăkhôngăthamăgiaăđi隠uăhƠnh,ăc映ăth吋: 

STT H丑ă&ăTên Ch泳căv映ăt衣iă
Sao Mai  

S嘘ăc鰻ă
phi院uăs荏ă

h英u 

Tỷăl羽ăs荏 
 h逢̃uăcổă

ph亥nă(%) 
Ghi chú 

1 LêăThanhăThu医n CT.HĐQT 42.469.404 19,31% 
KiêmăT鰻ngăGiámă
đ嘘c  

2 Nguy宇năVĕnăHung P.CTHĐQT 500.000 0,23% 
KiêmăPhóăT鰻ngă
Giámăđ嘘căth逢運ngă
tr詠c  

3 LêăVĕnăTh栄y TV.HĐQT 1.098.888 0,50% Khôngăđi隠uăhƠnh 

4 LêăVĕnăChung TV.HĐQT 1.728.300 0,79% 
KiêmăPhóăT鰻ngă
Giámăđ嘘c 

5 LêăXuơnăQu院 TV.HĐQT 609.000 0,28% 
KiêmăPhóăT鰻ngă
Giámăđ嘘c 

6 VõăTh鵜ăH欝ngăTơm TV.HĐQT 278.208 0,13% Khôngăđi隠uăhƠnh 

7 LêăTh鵜ăNguy羽tăThu TV.HĐQT 11.731.840 5,33% 
KiêmăPhóăT鰻ngă
Giámăđ嘘c 

8 LêăVĕnăLơm TV.HĐQT Không có  
KiêmăPhóăT鰻ngă
Giámăđ嘘c 

9 Tr逢挨ngăVĩnhăThƠnh TV.HĐQT Không có  
KiêmăPhóăT鰻ngă
Giámăđ嘘c 

LỦăl鵜chătríchăngangăc栄aăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違n tr鵜ă đ瓜căl壱păkhôngăđi隠uăhƠnh: 

ÔngăLêăVĕnăTh栄yăsinhănĕmă1963ăt衣iăTri羽uăS挨n,ăThanhăHóa.ăTừă
nĕmă 1979-1982ă lƠă b瓜ă đ瓜iă họcă t衣iă tr逢運ngă Thôngă tină Quơnă đoƠnă
2.F306 E422. 

Sauăkhiăxu医tăngũăvƠătheoăhọcăcácăl噂păv隠ăc挨ăkhí,ătừănĕmă1989ăôngă
lƠmăth嬰ăc挨ăkhíăđ院nănĕmă1995ălƠmăphóăQu違năđ嘘c. 

Sauăđó,ăÔngăTh栄yăthamăgiaăthƠnhăl壱păT壱păđoƠn Sao Mai từănĕmă
1997ăvƠălƠmăđ瓜iătr逢荏ngăđ瓜iăxơyăd詠ngăs嘘ă8.ăTừănĕmă2003ăđ院nănayă
lƠmăGiámăđ嘘căBanăQu違nălỦăd詠ăánăBìnhăKhánhă3ăkiêmătr逢荏ngăBană
gi違iă t臼aă đ隠nă bùă d詠ă ánă BìnhăKhánhă5.ăHi羽nă nayă ôngăTh栄yăđang 
nắmăgi英ă1.098.888 c鰻ăph亥n,ăt逢挨ngăđ逢挨ngă0,50 %ăv嘘năđi隠uăl羽ăc栄aă
T壱păđoƠn Sao Mai.  

 

 



BÁO CÁO TH⇒せNG NIÊN 2015    

 

81 
 

 

 

Bà Võ Th鵜ăH欝ngăTơmăsinhănĕmă1963ăt衣iăChơuăĐ嘘căậ An Giang. 

Nĕmă1998ăcôngătácăt衣iăPhòngăK院ătoánăT壱păđoƠn Sao Mai. 

Nĕmă2008,ăBƠăTơmăđ逢嬰căb鰻ă nhi羽mă lƠmăChánhăvĕnăphòngă T壱p 

đoƠn Sao Mai. 

Hi羽nănayăBƠăTơmăđangănắmăgi英ă278.208 c鰻ăph亥năc栄aăT壱păđoƠn 

Sao Mai,ăt逢挨ngăđ逢挨ngă0,13% v嘘năđi隠uăl羽. 

 

DanhăsáchăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăn逸măc鰻ăph亥năt衣iăcácăcôngătyăkhác: 

H丑ă&ăTên 
Ch泳căv映ă 

t衣iăcôngăty 
(n院uăcó) 

Tên Công Ty 
S嘘ăc鰻ă
phi院u 
s荏ăh英u 

Tỷăl羽ă 
s挨̉ăh逢̃u 
cổăph亥nă

(%) 
LêăThanhăThu医n TV.HĐQT Công ty Trisedco 1.500.000 3,94% 

Nguy宇năVĕnăHung 
  Công ty IDI 667.202 0,68% 

TV.HĐQT Công ty Trisedco 50.500 0,13% 

LêăVĕnăTh栄y 
  Công ty IDI 116.437 0,12% 

  Công ty Trisedco 87.800 0,23% 

LêăVĕnăChung 
TV.HĐQTăkiêm 
T鰻ngăGiámăđ嘘c 

Công ty IDI 1.118.698 1,14% 

Ch栄ăt鵜chăHĐQT Công ty Trisedco 120.500 0,32% 

LêăXuơnăQu院 

TV.HĐQT Công ty IDI 421.665 0,43% 

PhóăCT.HĐQT Công ty Trisedco 33.500 0,09% 

  Công ty ASTAR 60.000 0,50% 

VõăTh鵜ăH欝ngăTơm   Công ty Trisedco 500 0,00% 

LêăTh鵜ăNguy羽tăThu 

  Công ty IDI 291.456 0,30% 

  Công ty Trisedco 500 0,00% 

  Công ty ASTAR 40.000 0,33% 

LêăVĕnăLơm   Công ty Trisedco 500 0,00% 

Tr逢挨ngăVĩnhăThƠnh 
  Công ty IDI 20.286 0,02% 

TV.HĐQT Công ty Trisedco 10.500 0,03% 

2. Ho衣tăđ瓜ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜: 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđƣăth詠căhi羽năđúngăch泳cănĕngătheoăĐi隠uăl羽ăvƠăQuyăch院ăqu違nătr鵜ăcôngăty.ă
Cácăquy院tăđ鵜nhăđ逢aăraăđ隠uăcĕnăc泳ăvƠoăs詠ăđ欝ngăthu壱năc栄aăt医tăc違ăcácăthƠnhăviên.ăV噂iătinhăth亥nă
tráchănhi羽măvƠăđoƠnăk院tănh医tătríătrongăn瓜iăb瓜,ăH瓜i đ欝ngăqu違nătr鵜ăđƣăt壱pătrungăgiámăsát,ăch栄ăđ瓜ngă
đ逢aă raă cácă gi違iă phápă k鵜pă th運iă vƠă h厩ă tr嬰ă Bană T鰻ngă Giámă đ嘘că trongă đi隠uă hƠnhă s違nă xu医tă kinhă
doanh,ăkhắcăph映cănh英ngăkhóăkhĕn,ă c嘘ăgắngă th詠căhi羽năcácă ch雨ă tiêuă trongăNgh鵜ăquy院tăĐ衣iăh瓜iă
đ欝ngăc鰻ăđôngăth逢挨ngăniênă2015. 
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2.1  Trongăcôngătácăt鰻ăch泳c:ă 

a. V隠ănhơnăs詠:ăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđƣăch雨ăđ衣oăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘cătrongăvi羽căđ鰻iăm噂iăcôngă
tácăqu違nătr鵜ăđi隠uăhƠnh,ăsắpăx院păl衣iăb瓜ămáyăt鰻ăch泳c,ăquyătrìnhătuy吋năd映ngănhơnăs詠....ăchoăphùă
h嬰păv噂iămôăhìnhăphátătri吋năc栄aăT壱păđoƠn.ă 

Đ欝ngă th運i, ngƠyă01/10/2015ăH瓜iăđ欝ngăqu違nă tr鵜ăđƣăb鰻ănhi羽mă thêmă01ăPhóăT鰻ngăGiámă
Đ嘘c,ămi宇nănhi羽măK院ătoánătr逢荏ngăvƠăb鰻ănhi羽măGiámăđ嘘căTƠiăchínhăkiêmăK院ătoánătr逢荏ng. 

b. V隠ăquanăh羽ăc鰻ăđông:ăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđƣăgiámăsát,ăch雨ăđ衣o: 

- Th詠căhi羽năđ亥yăđ栄ăcácăquyăđ鵜nhătrongăvi羽căT鰻ăch泳căĐ衣iăH瓜iăc鰻ăđôngăth逢運ngăniênă2015.ă 

- Đ逢aăraăcácăngh鵜ăquy院t,ăquy院tăđ鵜nhăvƠăch雨ăđ衣oăcácăb瓜ăph壱năliênăquanătrongăvi羽căphátăhƠnhă
c鰻ăphi院uăđ嬰tă1ăđ吋ăchiătr違ăc鰻ăt泳că2014ăvƠăphátăhƠnhăc鰻ăphi院uăchoăc鰻ăđôngăhi羽năh英u.ă 

Tuyă nhiên,ă vi羽că phátă hƠnhă c鰻ă phi院uă đ嬰tă 2ă theoă Ngh鵜ă quy院tă 01/ĐHCĐ/2015ă ngƠyă
29/03/2015 c栄aăĐ衣iăH瓜iăc鰻ăđôngăth逢運ngăniênă2015ăkhôngăhoƠnăthƠnhătheoăk院ăho衣ch.ăNguyênă
nhơnălƠădoănhuăc亥uăs穎ăd映ngăv嘘nătừăphátăhƠnhăđ嬰tă2ăch逢aăc医păthi院tănên Banălƣnhăđ衣oăđƣăgiƣnă
ti院năđ瓜ăth詠căhi羽năvƠăs胤ăth詠căhi羽năvƠoăth運iăđi吋măthíchăh嬰p. 

- Th詠căhi羽năcácăth栄ăt映căxinăỦăki院năc鰻ăđôngăbằngăvĕnăb違năv隠ăvi羽cătri吋năkhaiăm瓜tăs嘘ăd詠ăánă
b医tăđ瓜ngăs違năt衣iăTP.ăC亥năTh挨ătrongănĕmă2015.ăTuyănhiênăvi羽căxinăỦăki院nănƠyăch逢aăđ逢嬰căc鰻ă
đôngăthôngăqua. 

- Th詠căhi羽năcôngăb嘘ăthôngătinăk鵜păth運iăđ吋ănơngăcaoătínhăminhăb衣chătrongăho衣tăđ瓜ngăqu違nă
tr鵜ăcôngăty,ăgiúpăchoăc鰻ăđôngănắmărõătìnhăhìnhăho衣tăđ瓜ngăcũngănh逢ăđ違măb違oăquy隠năvƠăl嬰iăíchă
choăc鰻ăđông. 

2.2  Trong công tác lãnh đ衣o,ă giámă sát,ă ch雨ă đ衣oă trongăđi隠uăhƠnhăho衣tăđ瓜ngă s違nă xu医tă
kinhădoanhăc栄aăcôngăty: 

- Trongănĕmă2015,ăHĐQTăđƣ t鰻ă ch泳că cácă cu瓜căhọpăđ鵜nhăkỳă vƠăkhôngăđ鵜nhăkỳă đ吋ă tĕngă
c逢運ngăcôngătácăqu違nătr鵜ăcũngănh逢ăbámăsátădi宇năbi院năho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh.ăNgoƠiăra,ă
HĐQTăcũngăth逢運ngăxuyênătraoăđ鰻i,ăth違oălu壱năgi英aăcácăthƠnhăviên,ăph嘘iăh嬰păgi違iăquy院tăcácăv医nă
đ隠ăphátăsinhăngoƠiăcácăl亥năhọpăchínhăth泳c.ă 

- Đ吋ăth詠căhi羽năt嘘tăvaiătròăqu違nătr鵜,ăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđƣăth逢運ngăxuyênătheoădõiăho衣tăđ瓜ngă
s違năxu医tăkinhădoanhăthôngăquaăcácăbáoăcáoăđ鵜nhăkỳăvƠăbáoăcáoătheoăyêuăc亥uầ.từăđóăch雨ăđ衣oă
cácăbi羽năphápăgi違iăquy院tănhanhăchóngănh英ngăv医năđ隠ăphátăsinhătrongăquáătrìnhăth詠căhi羽n. 

- DoăCh栄ăt鵜chăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăkiêmănhi羽măch泳căT鰻ngăgiámăđ嘘cănênăđƣăch雨ăđ衣o,ăgiámă
sátătr詠căti院păcácăb瓜ăph壱n,ătrênăc挨ăs荏ăđóăcóănh英ngăquy院tăđ鵜nhăk鵜păth運i,ăđúngăđắnăđ吋ăgi違iăquy院tă
nh英ngăkhóăkhĕnăphátăsinhătrongăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh. 

- Luônăt衣oăđi隠uăki羽năthu壱năl嬰iăđ吋ăBanăki吋măsoátăth詠căhi羽năt嘘tăcôngătácăki吋măsoát.ăĐ欝ngă
th運i,ătrongătừngătr逢運ngăh嬰păc亥năthi院t,ăHĐQTăthƠnhăl壱păBanăthanhătraăđ吋ăki吋măsoátăquáătrìnhă
đi隠uăhƠnhătừăkhơuăs違năxu医t,ăkinhădoanhăđ院năb瓜ăph壱nătƠiăchínhăc栄a cácăđ挨năv鵜ătr詠căthu瓜c. 

2.3  TrongăcôngătácăgiámăsátătƠiăchínhăk院ătoán: 

- H瓜iăđ欝ngăqu違nă tr鵜ă luônăch雨ăđ衣oăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘că th逢運ngăxuyênăc栄ngăc嘘,ănơngăcaoă
côngătácăk院ătoán,ăđ違măb違oăth詠căhi羽năđúngăch院ăđ瓜ătƠiăchínhăhi羽năhƠnh,ăch医păhƠnhănghiêmăch雨nhă
cácăquyăđ鵜nhăc栄a phápălu壱t,ăth詠căhi羽năđ亥yăđ栄ănghĩaăv映ăđ嘘iăv噂iăngơnăsáchănhƠăn逢噂c. 



BÁO CÁO TH⇒せNG NIÊN 2015    

 

83 
 

- HĐQTăgiámăsátăch員tăch胤ăquyăch院ăqu違nătr鵜ătƠiăchínhăvƠăquyăch院ăchiătiêuăn瓜iăb瓜ăc栄aăt壱pă
đoƠnăthôngăquaăbáoăcáoăthuăchiăhƠngăngƠy,ăbáoăcáoătìnhăhìnhăn嬰ăvayăhƠngătu亥n,ăbáoăcáoăqu違nă
tr鵜...ăgiúpăchoăHĐQTăqu違nălỦăt嘘tădòngăti隠n,ăki吋măsoátăchiăphíăh嬰pălỦ,ăhi羽uăqu違.ăBênăc衣nhăđó,ă
HĐQTăcũngăc壱pănh壱tăk鵜păth運iătìnhăhìnhătƠiăchínhăđ吋ăđ逢aăraănh英ngăch栄ătr逢挨ng,ăph逢挨ngăh逢噂ngă
choăk院ăho衣chăt逢挨ngălai. 

3. Ho衣t đ瓜ngăc栄aăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđ瓜căl壱păkhôngăđi隠uăhƠnh: 

TrongănĕmăcácăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđ瓜căl壱păkhôngăđi隠uăhƠnhăđƣăthamăgiaăđ亥yăđ栄ă
cácăcu瓜căhọpădoăH瓜i đ欝ngăqu違nă tr鵜ă t鰻ăch泳c.ăĐ欝ngă th運i,ăxemăxétăđóngăgópănhi隠uăỦăki院năquană
trọngătrongăcácăNgh鵜ăquy院t,ăquy院tăđ鵜nhăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ălƠmăc挨ăs荏ăchoăBanăđi隠uăhƠnhăth詠că
hi羽n.ăă 

II.  BANăKI韻MăSOÁT 

1. ThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uăBanăki吋măsoát: 

Hi羽năt衣iăBanăki吋măsoátănhi羽măkỳă2015 - 2020 g欝mă3ăthƠnhăviênăsau:ă 

STT H丑ă&ăTên Ch泳căV映 
S嘘ăc鰻ăphi院uă 

s荏ăh英u 

Tỷăl羽ăs荏ăh英uăCP 
(%) 

1 Tr逢挨ngăCôngăKhánh Tr逢荏ngăbană 0 0 

2 LêăThanhăH違nh 曳yăviên 0 0 

3 LêăTh鵜ăTính 曳yăviên 0 0 

LỦăl鵜chătríchăngangăc栄aăthƠnhăviênăBanăki吋măsoát: 

 

 
Tr逢荏ngăBanăki吋măsoátăT壱pă

đoƠn Sao Mai 

Ôngă Tr逢挨ngă Côngă Khánhă sinhă nĕmă 1989ă t衣iă Đ欝ngă Tháp,ă t嘘tă
nghi羽păc穎ănhơnăk院ătoán-ki吋mătoán.ăTừă7/2009 - 11/2010 Ông công 
tácăBanăki吋mătoánăn瓜iăb瓜ăT壱păđoƠn kỹăngh羽ăg厩ăTr逢運ngăThƠnh.  

Từă12/2010 - 10/2013,ăÔngăchuy吋năsangăcôngătácăt衣iăCông ty CP 
Đ鵜aă 嘘că ậ Khoánă s違nă Chơuă Áă vƠă kiêmă k院ă toánă viênăCôngă tyă CPă
Đ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năĐaăQu嘘căGiaăIDI. 

Từă8/2013ăđ院nănay,ăÔngăđ逢嬰căb亥uălƠmăGiámăđ嘘cătƠiăchínhăCông 
tyăCPăĐ亥uăt逢ăvƠăPhátătri吋năĐaăQu嘘căGia IDI. 

Thángă9/2013,ăÔngăKhánhăđ逢嬰căb亥uălƠmăTr逢荏ngăBanăki吋măsoátă
c栄aăT壱păđoƠn SaoăMaiăđ院nănay. 
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BƠăLêăTh鵜ăTínhăsinhănĕmă1985ăt衣iăTri羽uăS挨n,ăThanhăHóa.ăSauăkhiă

t嘘tănghi羽păCaoăđẳngătƠiăchínhăK院ătoán,ăbƠăTínhălƠmăvi羽căt衣iăphòngă

K院ătoánăc栄aăT壱păđoƠn SaoăMaiătừănĕmă2003.ă 

Nĕmă2007,ăBƠăcôngă tácă t衣iă phòngăK院ă toánăCôngă tyăCPăĐ亥uă t逢ă&ă

Phátătri吋năĐaăQu嘘căGiaăvƠăđ逢嬰căb亥uălƠmăthƠnhăviênăBanăKi吋măSoátă

c栄aăT壱păđoƠn SaoăMaiăđ院nănay. 

 曳yăviênăBanăKi吋măsoátă
T壱păđoƠn Sao Mai 

 

2. Ho衣t đ瓜ngăc栄aăBanăki吋măsoát: 
 Trongănĕmă2015 vừa qua,ăBanăki吋măsoátăđƣăthamăgiaănhi隠uăho衣tăđ瓜ng,ăc映ăth吋ănh逢ăsau: 

- Ki吋mătraăgópăỦăcácăkỳăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđôngăth逢運ngăniênăhằngănĕm.ăThamăd詠ănh英ngăcu瓜că
họpăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜,ăBanăđi隠uăhƠnhăcũngănh逢ănh英ngăv医năđ隠ăliênăquanăđ院năchi院năl逢嬰căphátă
tri吋năcôngăty. 

- Ki吋mătraăti院năđ瓜ăth詠căhi羽năcácăn瓜iădungăc栄aăngh鵜ăquy院tăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđôngănĕmă2015.ă
Luônăbámăsátăk院ăho衣chăvƠăcácăgi違iăphápăc栄aăBanăgiámăđ嘘cănhằmăđ違măb違oăk院ăho衣chăs違năxu医tă
kinhădoanhănĕmă2015ăđ逢嬰căhoƠnăthƠnh. 

- T鰻ngăk院tăđánhăgiáătìnhăhìnhăs違năxu医tăkinhădoanhănĕmă2015.ăKi吋mătraătínhăch医tăh嬰păpháp,ă
h嬰pălỦ,ăh嬰păl羽,ătínhătrungăth詠căvƠătuơnăth栄ătrongăqu違nălỦ,ăđi隠uăhƠnhăc栄aăcácăb瓜ăph壱n,ăphòngăbană
nghi羽păv映ăkinhăt院ăphátăsinh. 

- Ki吋mătraăcácăch泳ngătừ,ăs鰻ăsáchăk院ătoán,ăcácăbáoăcáoăkinhădoanhăvƠăbáoăcáoăki吋mătoánăc栄aă
côngătyănĕmă2015. 

o Ki吋mătra,ăgiámăsátăcácăphòngăbanăvƠăBanăđi隠uăhƠnhăđ吋ăl壱păk院ăho衣chăs違năxu医tăkinhădoanhă
nĕmă2016,ăcũngănh逢ănh壱năđ鵜nhăcácăr栄iăroăvƠăđ隠ăxu医tăcácăphòngăbanăcóănh英ngăgi違iăphápăc映ăth吋ă
nhằmăđ違măb違oăk院ăho衣chănĕmă2016ăđ逢嬰căđ違măb違oăhoƠnăthƠnh. 

曳yăviênăBanăKi吋măsoát 
T壱păđoƠn Sao Mai 

Ôngă Lêă Thanhă H違nhă sinhă nĕmă 1974ă t衣iă Xuơnă Th鵜nh,ă Tri羽uă
S挨n,ăThanhăHóa.ă 

Sauăkhiăt嘘tănghi羽pătrungăc医păxơyăd詠ng,ăÔngăvƠoălƠmăvi羽căt衣iă
T壱păđoƠn SaoăMai.ăTừănĕmă2000,ăôngăH違nhăđ逢嬰căb鰻ănhi羽mă
lƠmăĐ瓜iătr逢荏ngăđ瓜iăxơyăd詠ngăs嘘ă01ăT壱păđoƠn Sao Mai. 

Nĕmă2003,ăÔngăcôngătácăt衣iăBanăqu違nălỦăd詠ăánăKhuădơnăc逢ă
Bình Khánh 3 ậ T壱păđoƠn SaoăMai.ăSauăđó,ăÔngăcôngătácăt衣iă
phòngăk院ăho衣chăT壱păđoƠn SaoăMaiătừănĕmă2007.ă 

Hi羽năt衣i,ăÔngălƠăthƠnhăviênăBanăKi吋măSoátăc栄aăT壱păđoƠn Sao 
Mai. 
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III.  CÁCăGIAOăD卯CH,ăTHỐăLAOăVÀăCÁCăKHO謂NăL営IăệCHăC曳AăH浦Iă
Đ唄NGăQU謂NăTR卯 

1. L逢挨ng,ăth逢荏ng,ăthùălao,ăcácăkho違năl嬰iăích: 

NgoƠiăm泳că l逢挨ngămƠăĐ衣iăh瓜iăc鰻ăđôngă th逢運ngăniênănĕmă2015 phêăduy羽tăchoăH瓜iăđ欝ngă
qu違nătr鵜ăvƠăBanăki吋măsoátăthìătrongănĕmăcácăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜,ăBanăki吋măsoátăkhông 
đ逢嬰cănh壱năthêmăb医tăkỳăkho違năthùălao,ăth逢荏ngăhayăl嬰iăíchănƠoăkhác,ăc映ăth吋: 

Ch泳căv映 Thù lao 
(đ欝ng/tháng) 

S嘘ă
l逢嬰ng 

Th運iăgiană 
công tác 
(tháng) 

Thùălaoăđƣă
chiănĕmă2015 

H浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯   642.000.000  

        Ch栄ăt鵜chăHĐQT 10.000.000 1 12 120.000.000 

        ThƠnhăviênăHĐQT 6.000.000 5 12 360.000.000 

        ThƠnhăviênăHĐQT 6.000.000 3 9 162.000.000 

BANăKI韻MăSOÁT 
   

132.000.000 

        Tr逢荏ngăBKS 5.000.000 1 12 60.000.000 

        Thành viên BKS 3.000.000 2 12 72.000.000 

T蔚NG 
   

774.000.000 

2. Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăc栄aăc鰻ăđôngăn瓜iăb瓜: 

 Trongănĕmăc鰻ăđôngăn瓜iăb瓜ăcóănh英ngăgiaoăd鵜chăc鰻ăphi院u nh逢ăsau: 

STT T鰻ăch泳căng逢運iă
th詠căhi羽năgiaoăd鵜ch 

Quanăh羽ăv噂iă 
c鰻ăđôngăn瓜iăb瓜/ 
C鰻ăđôngăl噂n 

LỦădoătĕng,ăgi違m 
 (mua, bán, 
chuy吋năđ鰻i,ă

th逢荏ng) 

S嘘ăl逢嬰ngă
tĕng/gi違m 

1 LêăThanhăThu医n 
Ch栄ă t鵜chă HĐQTă kiêmă T鰻ngă
GiámăĐ嘘c 

Mua 5.000.000 

2 Nguy宇năVĕnăHung 
LƠăthƠnhăviênăHĐQTăkiêmă
PhóăT鰻ngăGiámăĐ嘘c 

Bán -497.500 

3 
CôngătyăCPăD亥uăCáă
Châu Á 

ÔngăLêăThanhăThu医nălƠăCh栄ă
t鵜chăHĐQTăkiêmăCh栄ăt鵜chă
HĐQTăT壱păĐoƠnăSaoăMai 

Bán -2.759.308 

4 
CôngătyăCPăĐ亥uăT逢ă
DuăL鵜chă&ăPhátă
Tri吋năTh栄yăS違n 

ÔngăLêăThanhăThu医nălƠăCh栄ă
t鵜chăHĐQTăkiêmăCh栄ăt鵜chă
HĐQTăT壱păĐoƠnăSaoăMai 

Bán -465.363 

5 
CôngătyăCPăĐ亥uăT逢ă
&ăPhátăTri吋năĐaă
qu嘘căGia 

ÔngăLêăThanhăThu医nălƠăCh栄ă
t鵜chăHĐQTăkiêmăCh栄ăt鵜chă
HĐQTăT壱păĐoƠn Sao Mai 

Bán -3.187.590 
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STT T鰻ăch泳căng逢運iă
th詠căhi羽năgiaoăd鵜ch 

Quanăh羽ăv噂iă 
c鰻ăđôngăn瓜iăb瓜/ 
C鰻ăđôngăl噂n 

LỦădoătĕng,ăgi違m 
 (mua, bán, 
chuy吋năđ鰻i,ă

th逢荏ng) 

S嘘ăl逢嬰ngă
tĕng/gi違m 

6 
Nguy宇năTh鵜ăDi羽uă
Hi隠n 

LƠă ng逢運iă cóă liênă v噂iă Ôngă
Nguy宇nă Vĕnă Hung,ă thƠnhă
viênă HĐQTă kiêmă Phóă T鰻ngă
GiámăĐ嘘c 

Bán -57.600 

7 LêăTu医năAnh 

LƠă ng逢運iă cóă liênă quană v噂iă
Ôngă Lêă Thanhă Thu医n,ă Ch栄ă
t鵜chăHĐQTăkiêmăT鰻ngăGiámă
Đ嘘c 

Mua 4.000.000 

8 Ngô Th鵜ăT嘘ăNgơn 

LƠă ng逢運iă cóă liênă quană v噂iă
ÔngăLêăVĕnăLơm,ăthƠnhăviênă
HĐQTăkiêmăPhóăT鰻ngăGiámă
Đ嘘c 

Bán -42.500 

 

3. H嬰păđ欝ngăho員căgiaoăd鵜chăv噂iăc鰻ăđôngăn瓜iăb瓜:ă 
Đ逢嬰c trình bày trong Báo cáo tài chính riêngănĕmă2015 đƣăđ逢嬰căki吋mătoánă(kho違nă2ăm映că

30ăph亥năthuy院tăminh - trang 35-36).  

4. Vi羽căth詠căhi羽năcácăquyăđ鵜nhăv隠ăqu違nătr鵜ăT壱păđoƠn Sao Mai: 

V隠ăc挨ăb違năSaoăMaiăđƣă th詠căhi羽năđúngăcácăquyăđ鵜nhăv隠ăqu違nă tr鵜ăcôngă tyăđ衣iăchúngă theoă
h逢噂ngăd磯năt衣iăThôngăt逢ăs嘘ă121/2012/TT-BTCăngƠyă26/7/2012ăc栄aăB瓜ăTƠiăChính. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Ki吋mătoánăđ瓜căl壱p: 

 Đ挨năv鵜:ăCôngă tyăTNHHăD鵜chăV映ăT逢ăV医năTƠiăChínhăK院ăToánăvƠăKi吋măToánăPhíaă
Nam (AASCS) 

- Đ鵜aăch雨:ă29ăVõăăTh鵜ăSáu,ăPh逢運ngăĐaăKao,ăQu壱nă1,ăTPHCM; 
- Đi羽nătho衣i:ă(84.8)ă38205944 Fax: (84.8) 38205942; 
- Website: aascs.com.vn. 

 

 ụăki院năc栄aăki吋mătoánăviên: 

BáoăcáoătƠiăchínhăh嬰pănh医tăc栄aăT壱păđoƠn SaoăMaiăđƣăph違năánhătrungăth詠căvƠăh嬰pălỦătrênă
cácăkhíaăc衣nhătrọngăy院uătìnhăhìnhătƠiăchínhăt衣iăngƠyă31ăthángă12ănĕmă2015,ăcũngănh逢ăk院tă
qu違ăkinhădoanhăvƠătình hình l逢uăchuy吋năti隠năt羽ăchoănĕmătƠiăchínhăk院tăthúcăngƠy 31 tháng 
12ănĕmă2015,ăphùăh嬰păv噂iăchuẩnăm詠c k院ătoán vƠăch院ăđ瓜ăk院ătoánăVi羽tăNamăhi羽năhƠnhăvƠă
cácăquyăđ鵜nhăphápălỦăcóăliênăquan. 

 

(TỊàỉ bじ ỉじi duỉg BáỊ cáỊ tài chíỉh ỉăm 2015 hợị ỉhất đụ kiểm tỊáỉ được đíỉh kèm 
ở ịhầỉ sau cてa BáỊ cáỊ thườỉg ỉiêỉ ỉày). 

  

 Thành phố Long Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2016 

 TMăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
 Ch栄ăt鵜ch 

 

N挨iănh壱n:  
- QuỦăc鰻ăđông công ty; 
- UBCKNN,ăS荏ăGDCKăTPHCMă(đ吋ăb/c); 
- ĐĕngăWebsiteăcôngăty;  
- L逢uăVT,ăQHCĐ.  

 
 
 LêăThanhăThu医n 
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