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THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN (hợp nhất, kiểm toán) 

                       (cho năm tài chính kết thúc tại 31/12/2015) 
    

 

 
Năm 2015 2014 2013 

Doanh thu thuần 1.479 1.554 989 

Thu nhập từ HĐKD  184 215 124 

Lợi nhuận từ công ty 

liên kết 

28 21 25 

LNTT 185 212 182 

LNST 154 163 143 

LNST thuộc về cổ 

đông công ty mẹ 

123 

   

148 123 

EPS (đồng) 1.805 2.168 1.886 

    

Tiền & tƣơng đƣơng 

tiền;  

695 348 379 

Khoản phải thu ngắn 

hạn 

462 375 300 

Hàng tồn kho 985 889 1.122 

Bất động sản đầu tƣ 204 216 214 

Tổng tài sản 3.055 2.294 2.328 

    

Vay nợ ngắn hạn 126             50 135 

Khách hàng trả trƣớc 367 543 751 

Vay nợ dài hạn 674 1,45 1,41 

Tổng nợ 1.748 1.242 1.479 

    

Vốn điều lệ 684 652 557 

Thặng dƣ vốn cổ phần 0 0 33 

    

Dòng tiền thuần từ 

HĐKD 

-342 154 398 

Dòng tiền thuần từ 

hoạt động đầu tƣ 

-184 9,7 -6,4 

Dòng tiền thuần từ 

hoạt động tài chính 

871 -111 -191 

Đơn vị: tỷ đồng 
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THÔNG TIN VỀ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU, SỰ THAY ĐỔI SỐ LƢỢNG 

CỔ PHIẾU LƢU HÀNH, CHI TRẢ CỔ TỨC 

 
BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU 

CỔ TỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ LƢỢNG CỔ PHIẾU LƢU HÀNH 

Năm 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Cả năm  

Giá cao 33.9 29.8 29.6 30.2 33.9 

Giá thấp 26.5 26.2 24.5 24 24 

      

Năm 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Cả năm  

Giá cao 27,5 29 30,2 33,7 33,7 

Giá thấp 14,9 20,6 23,5 26,8 14,9 

Năm  Tỷ lệ cổ tức Tỷ lệ cổ tức 

bằng tiền 

mặt 

Tỷ lệ cổ tức 

bằng cổ phiếu 

2015 5%  5% 

2014 5%  5% 

Năm 2015 2014 Lý do thay đổi 

SLCP lƣu hành 68.411.028 65.153.584 Phát hành cổ phiếu tăng 

vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu 

Cổ phiếu quỹ 856 621 Mua lại cổ phiếu lẻ 

Đơn vị: nghìn đồng 
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 
 

 

Kính thƣa Quý vị và các Bạn, 

 

 Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin đƣợc gửi tới toàn thể Cổ đông, Đối tác, Quý 

khách hàng, Nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc lời chúc sức khỏe, lòng biết ơn về sự tin tƣởng, 

sự hợp tác chặt chẽ, sự chia sẻ sâu sắc mà Quý vị và các Bạn đã dành cho Tập đoàn Hà Đô 

trong suốt thời gian vừa qua. 

 Thƣơng trƣờng là chiến trƣờng. Cảm ơn các bộ chiến sỹ trên mặt trận này đã cùng gia 

đình cống hiến cho Hà Đô suốt 25 năm qua. Có gia đình đồng hành, các bạn đã nhân sức 

mạnh lên gấp đôi. 

 Cảm ơn các đối tác bạn hàng đã đồng hành chia sẻ cùng Tập đoàn Hà Đô, chúng ta đã 

cùng nhau đạt đƣợc nhiều thành quả đáng khích lệ, các bạn và chúng tôi đã nhân thành công 

lên gấp bôi. 

 Thành lập sau 4 năm đổi mới (1986), tôi tự hào về CBCNV Tập đoàn Hà Đô, nhiệt 

liệt biểu dƣơng thành tích to lớn mà chúng ta đã đạt đƣợc. Rất ít doanh nghiệp trong cả nƣớc 

thành lập sau 4 năm đổi mới là những doanh nghiệp đi tiên phong. Hà Đô là doanh nghiệp 

Nhà nƣớc xuất phát từ một Viện nghiên cứu quân sự nên không một đồng vốn nhà nƣớc, 

nhƣng chúng ta đã có một Tập đoàn Hà Đô ngày hôm nay.  

 Chúng ta đã có Kế hoạch 2016 - 2020, chiến lƣợc 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050 với 

sự tăng trƣởng 20 - 25%. Để phát triển bền vững, chúng ta đã xây dựng một nền quản trị tiên 

tiến lấy con ngƣời làm trung tâm. Bản chất quản lý điều hành là chuyển giao thƣơng hiệu. 

Thƣơng hiệu là truyền thống uy tín, cách làm ăn. Vì thế, CBCNV các thế hệ Tập đoàn Hà 

Đô phải không ngừngphastt huy kỷ luật đoàn kết, gắn bó, không ngừng nâng cao phẩm chất 

tốt, tƣ duy khoa học sáng tạo, hành động thực tiễn, triệt để tiết kiệm. Thƣờng xuyên học hỏi 

nâng cao kiến thức kỹ năng, công nghệ thông tin là phƣơng tiện quyết định để chúng ta rút 

ngắn khoảng cách chênh lệch về kiến thức mọi mặt với Thế giới - ―Công nghệ thông tin là 

động lực của mọi động lực”, “Khách hàng là khởi nguồn của mọi sáng tạo”, hứa hẹn sự phát 

triển bền vững và cuộc sống hạnh phúc hơn.  

 Với những thành quả to lớn đạt đƣợc sau 25 năm, CBCNV Tập đoàn Hà Đô nguyện 

vững bƣớc tiến lên !  

 Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công !  

 

Chủ tịch HĐQT (đã ký) 

 

 

NGUYỄN TRỌNG THÔNG 
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TẦM NHÌN 

Trở thành Tập đoàn đầu tƣ và kinh doanh Bất động sản, thủy điện hàng đầu Việt Nam khẳng 

định giá trị thương hiệu uy tín và bền vững trong nước cũng như trên thị trường quốc tế. 

SỨ MỆNH 

Với khách hàng: Bằng khẩu hiệu ―Khách hàng - nơi khởi nguồn của mọi sáng tạo‖, chúng tôi 

luôn đặt khách hàng là trọng tâm, cam kết đảm bảo uy tín và chất lƣợng công trình. 

 

Với cán bộ nhân viên: Luôn tạo ra môi trƣờng làm việc gắn bó, đoàn kết và kỷ luật, tôn trọng 

nguyên tắc: tƣ duy khoa học, hành động thực tiễn, triệt để tiết kiệm và sang tạo trong công 

việc. 

 

Với nhà đầu tƣ và các đối tác: Bằng năng lực tài chính và kinh nghiệm thực tiễn chúng tôi 

luôn mang đến cho các nhà đầu tƣ và các đối tác môi trƣờng tin cậy để cùng chia sẻ lợi ích dài 

lâu. 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu của Tập đoàn Hà Đô là phát triển và lớn mạnh không ngừng dựa trên nền tảng chất 

lƣợng công trình, chất lƣợng dịch vụ và chiến lƣợc kinh doanh lâu dài, từng bƣớc trở thành 

một Tập đoàn đầu tƣ, kinh doanh Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. 

 

Chiến lƣợc phát triển của Tập đoàn Hà Đô là đa dạng hóa các hoạt động đầu tƣ nhƣ kinh doanh 

bất động sản, khách sạn, khu nghỉ dƣỡng cao cấp, thủy điện... nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu 

của khách hàng. 

 

 Tiếp tục phát triển các dự án, khu đô thị theo hƣớng hiện đại, tiện ích và dịch vụ tốt trong 

nƣớc và quốc tế. 

 Hợp tác phát triển các dự án nhà ở quân đội, dân sự. 

 Phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng cao cấp, hệ thống khách sạn mang thƣơng 

hiệu Hà Đô. 

 Phát triển văn phòng cho thuê, trung tâm thƣơng mại tại các khu đô thị lớn của đất nƣớc. 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  

BẤT ĐỘNG SẢN  Đầu tư và kinh doanh Bất động sản 

 Tƣ vấn phân phối các sản phẩm Bất động sản 

XÂY LẮP  Nhận thầu thi công xây dựng các công trình dân 

dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng giao thông, 

thủy lợi, thuỷ điện, cơ điện công trình… 

 Tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn đầu tƣ xây dựng. 

THỦY ĐIỆN  Đầu tư, thi công, lắp đặt, quản lý, vận hành nhà máy 

thủy điện. 

 Phát triển năng lƣợng tái tạo nhƣ thủy điện, năng 

lƣợng gió, năng lƣợng mặt trời. 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ  Kinh doanh khu du lịch sinh thái, khách sạn, nhà 

hàng 

 Quản lý, vận hành khai thác Bất động sản 

 Sản xuất công nghiệp… 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN ĐIỀU HÀNH 

CÁC PHÒNG  

NGHIỆP VỤ 

CHI NHÁNH  

MIỀN NAM 

CÁC BAN QUẢN 

LÝ DỰ ÁN 

CÁC ĐƠN VỊ 

 PHỤ THUỘC 

CÁC CÔNG TY 

CON 

CÁC CÔNG TY 

LIÊN KẾT 
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HỆ THỐNG CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN (tính đến 31/12/2015) 

Công ty Vốn điều lệ (đồng) Tỷ  lệ % vốn 

góp của Hà Đô 

Ngành nghề kinh doanh 

CTCP Hà Đô 1 
Địa chỉ: 186 Hoàng Sâm, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

35.115.680.000 51% Xây dựng công trình giao 

thông, công trình dân dụng 

CTCP Hà Đô 23 
Địa chỉ: 186 Hoàng Sâm, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

47.000.000.000 60% Xây dựng công trình giao 

thông, công trình dân dụng 

CTCP Hà Đô 4 
Địa chỉ: 60M Trường Sơn, P.2, 

Q.Tân Bình, TP.HCM 

32.775.000.000 51% Xây dựng công trình giao 

thông, công trình dân dụng 

CTCP Cơ điện xây dựng, thiết 

bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô 

Mee) 
Địa chỉ: 186 Hoàng Sâm, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

10.010.000.000 51% Thi công điện nƣớc công 

trình dân dụng, trạm biến 

áp.. 

CTCP Tƣ vấn Hà Đô 
Địa chỉ: 186 Hoàng Sâm, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2.000.000.000 51% Tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn xây 

dựng, tƣ vấn giám sát 

CT TMHH MTV Quản lý, vận 

hành, khai thác bất động sản 

Hà Đô (PM) 
Địa chỉ: 60M Trường Sơn, P.2, 

Q.Tân Bình, TP.HCM 

420.855.990 100% Dịch vụ quản lý và kinh do-

anh bất động sản 

CT TNHH MTV Quản lý và 

kinh doanh bất động sản  

Hà Đô (NPM) 
Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, 

Hà Nội 

626.255.918 100% Dịch vụ quản lý và kinh do-

anh bất động sản 

CTCP Đầu tƣ Khánh Hà 
Địa chỉ: Cầu Đá, P. Vĩnh Nguyên, 

TP.Nha Trang, Khánh Hòa 

143.000.000.000 60% Bất động sản, dịch vụ Bất 

động sản 

CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn 
Địa chỉ: Đường 3/2, P.12, Q.10, 

TP.HCM 

450.000.000.000 63% Đầu tư, kinh doanh bất động 

sản 

CT TNHH MTV Đầu tƣ  

quốc tế Hà Đô 
Địa chỉ: Đường Phonthan, Q. 

Chanthabuly, Viêng Chăn, Lào 

181.634.006.722 Kip 100% Đầu tư, kinh doanh bất động 

sản, xây dựng công trình dân 

dụng, giao thông,... 

CTCP Za Hƣng 
Địa chỉ: Tầng 1 chung cư Hoàng 

Sâm, Phố Hoàng Sâm, P.Nghĩa Đô, 

Q.Cầu Giấy, Hà Nội 

351.520.900.000 37% Sản xuất, đầu tƣ, kinh doanh 

điện năng 

CTCP Thƣơng mại Hà Đô 
Địa chỉ: 18A Phan Văn Trị, Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh 

6.117.000.000 29% Kinh doanh nhà hàng, tiệc 

cƣới 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

1990 Thành lập Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc 

phòng 

1992 Xí nghiệp xây dựng đƣợc chuyển sang đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên 

thành Công ty Xây dựng Hà Đô 

1994 Công ty Xây dựng Hà Đô ký Hợp đồng đầu tiên trong lĩnh vực đầu tƣ, kinh 

doanh Bất động sản, đánh dấu sự phát triển ngành nghề mới trong lĩnh vực 

Đầu tư Bất động sản. 

1996 Công ty Xây dựng Hà Đô sáp nhập với Công ty Thiết bị cơ điện lấy tên là 

Công ty Hà Đô. 

2004 Công ty Hà Đô đƣợc chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hà Đô. 

2005 Chuyển đổi các xí nghiệp thành viên thành các Công ty Cổ phần gồm: Công ty 

Cổ phần Hà Đô1; Công ty Cổ phần Hà Đô 2; Công ty Cổ phần Hà Đô 4; 

Thành lập Công ty Cổ phần Za Hƣng và thực hiện đầu tƣ xây dựng nhà máy 

thủy điện ZaHung tại tỉnh Quảng Nam. 

2008 Tiếp tục chuyển đổi các xí nghiệp thành viên còn lại thành Công ty Cổ phần 

gồm: Công ty Cổ phần Hà Đô 3; Công ty Cổ phần Hà Đô 5; Công ty Cổ phần 

Tƣ vấn xây dựng Hà Đô; Thành lập Công ty Cổ phần Thƣơng mại Hà Đô. 

2010 Chính thức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE nay là 

HSX) với mã cổ phiếu là HDG. Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Hà Đô (Viết tắt là Tập đoàn 

Hà Đô). Thành lập Công ty Đầu tƣ Quốc tế Hà Đô và Văn phòng đại diện tại 

Thủ đô Viêng Chăn - nƣớc CHDCND Lào 

2011 Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tƣ Khánh Hà 

Sáp nhập Công ty CP Hà Đô 3 vào Công ty CP Hà Đô 2 và đổi tên thành Công 

ty CP Hà Đô 23 

Đổi tên Công ty CP Hà Đô 5 thành Công ty CP Cơ điện Xây dựng - Thiết bị 

Công nghiệp Hà Đô 

2012 Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành & Khai thác Bất động 

sản Hà Đô 

Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Đô 

Thành lập Công ty Cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn 

2013 Tiến hành cơ cấu lại tổ chức hoạt động của bộ máy nhân sự Chi nhánh Miền 

Nam theo mô hình: các Ban của Chi nhánh là đại diện bộ phận của các Phòng 

tại Văn phòng Công ty 

2014 Tách Phòng Tài chính - Kế toán & Kiểm toán thành Phòng Tài chính và 

Phòng Kế toán & Kiểm toán 

2015  Thành lập Phòng tiếp thị nhận thầu xây lắp.   
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PHÂN TÍCH SWOT  

 

ĐIỂM MẠNH 

 Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, ổn 

định, gắn bó lâu dài với công ty 

 Thƣơng hiệu uy tín trong lĩnh vực phát 

triển bất động sản 

 Các dự án bất động sản đều đƣợc phát triển 

ở vị trí thuận lợi 

 Phƣơng thức đầu tƣ thận trọng, linh hoạt, 

phân kỳ đầu tƣ hợp lý, tránh tình trạng bị 

đọng vốn 

 Bên cạnh các hoạt động mang lại lợi nhuận 

cao, tập đoàn cũng tập trung tìm kiếm các 

dự án mang về dòng thu ổn định nhƣ thủy 

điện 

 Phát triển hệ thống tập đoàn đồng nhất, có 

sự hỗ trợ cao cho ngành nghề chính là kinh 

doanh bất động sản từ đó tiết kiệm đƣợc 

chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh 

 Có mối quan hệ lâu năm và uy tín với Bộ 

quốc phòng  

 

ĐIỂM YẾU 

 Kỹ năng ngoại ngữ của nhân viên cần đƣợc 

cải thiện 

 Đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ 

để nâng cao năng suất lao động còn hạn 

chế 

CƠ HỘI 

 Thị trƣờng bất động sản đang có những dấu 

hiệu khả quan. Sức mua đang trên đà tăng 

trƣởng. 

 Chính sách mới cho ngƣời nƣớc ngoài sở 

hữu nhà  

 Quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp 

nhà nƣớc có lợi thế về đất đai đang diễn ra 

sôi động 

THÁCH  THỨC 

 Thị trƣờng bất động sản và xây lắp cạnh 

tranh ngày càng khắc nghiệt khi nguồn 

cung trên thị trƣờng ngày một đa dạng và 

phong phú 

 Tìm các dự án M&A để mở rộng quỹ đất 

cũng nhƣ ngành nghề kinh doanh 

 Biến động về lãi suất, tỷ giá sẽ có ảnh 

hƣởng nhất định khi tập đoàn xúc tiến đầu 

tƣ ra nƣớc ngoài 

 Các quy định khác liên quan đến thủ tục 

đầu tư, đất đai 
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CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đầu tư tăng trưởng  từ 20% đến 25% /năm 

 Lợi nhuận tăng từ 15% đến 17% 

 Nguồn chi phí quản lý tăng từ 13% đến 17% 

 Nhận thầu xây lắp tăng trƣởng từ 15% đến 30% 

 Nâng công suất các nhà máy thủy điện từ 64 MW lần 

lƣợt lên 120 MW vào năm 2017 và 200 MW vào năm 

2020 

Kinh doanh bất động sản:  

 Phát triển bất động sản nhà ở là chính kết hợp cho thuê hoặc kinh doanh thƣơng mại dịch vu phục 

vụ cho khu ở tại các thành phố trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

 Tập trung phát triển, đẩy mạnh hoạt động xây nhà ở cho thuê từ 2016 

 Phát triển xen kẽ các loại hình bất động sản khác nhƣ khách sạn 3 sao kết hợp văn phòng, nhà ở 

cho thuê trên các khu đất quốc phòng, các khu nghỉ dƣỡng cao cấp, kinh doanh sân golf phân khúc 

giữa sân 18 lỗ và sân tập 

 

Điện năng: 

 Tập trung đầu tƣ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ công suất từ 30 MW trở xuống 

 Nghiên cứu đầu tƣ vào điện gió, điện mặt trời 

 

Xây lắp: 

Nhận thầu xây lắp trong các lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, giao thông và hạ tầng, điện dân dụng, 

PCCC, điện lạnh, cấp thoát nƣớc 

 

Thƣơng mại, dịch vụ: 

Đẩy mạnh quy mô, phát triển các công ty quản lý kinh doanh bất động sản 

 Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tƣ qua hình thức M&A, liên doanh và các hình thức khác để tích lũy 

quỹ đất phát triển dự án bất động sản và các dự án hạ tầng  

 

 Tiếp tục duy trì phát triển hoạt động bất động sản ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 

 

 Mở rộng phát triển tại các thành phố tiềm năng khác nhƣ Đà Nẵng, Cần Thơ,… 

 

 Nghiên cứu phát triển cơ hội đầu tƣ bất động sản ở các thị trƣờng mới nổi tiềm năng, trƣớc mắt tập 

trung đầu tƣ cho dự án ở Lào 

 

 Hợp tác với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có uy tín, tiềm lực tài chính để nâng cao thƣơng hiệu và 

chất lƣợng các sản phẩm bất động sản 

 

 Phân kỳ đầu tƣ, lập kế hoạch bám sát thực tế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí quản lý doanh 

nghiệp trong toàn tập đoàn theo hình thức khoán, tạo ra tình hình tài chính lành mạnh để có lợi thế 

tiếp cận những nguồn vốn giá rẻ 
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 

 

Hà Đô 756 Sài Gòn  

Xuất phát từ ý tƣởng về sự khát vọng vƣơn lên và tỏa sáng trong 

hình tƣợng thƣơng hiệu Hà 

Đô, Hà Đô 756 Sài Gòn mang phong cách kiến trúc hiện đại, với 

một tổ hợp không gian sang trọng, đẳng cấp. 

 

Địa điểm: Số 200 đƣờng 3 Tháng 2 - Phƣờng 12 - Quận 10 - TP. 

HCM 

Quy mô dự án: 6,85 ha 

 

Khu nhà ở cao tầng hỗn hợp 

Tổng diện tích: 33.701 m2 

Mật độ xây dựng: 50% cho khối đế, 30% 

cho khối tháp 

Hệ số sử dụng đất: 9,6 lần 

Diện tích xây dựng: 17.323,32 m2 

Tổng diện tích sàn: 323.470 m2 

Tổng số căn hộ: 2.187 căn 

 

Khu nhà liền kề 

Tổng diện tích: 10.566 m2 

Số tầng: 4-5 tầng 

Hệ số sử dụng đất: 3,3 lần 

Diện tích xây dựng: 7.978 m2 

Tổng diện tích sàn: 34.343 m2 

Số lƣợng: 115 căn 

Diện tích mỗi căn: từ 80 m2 đến 150 m2 

 

Trƣờng tiểu học, trung học cơ sở 

Tổng diện tích: 6.304 m2 

Mật độ xây dựng: 28% 

Hệ số sử dụng đất: 1,4 lần 

 

Khu vực cây xanh, sử dụng công cộng 

Diện tích cây xanh ở khu cao tầng: 

16.472,26 m2 

Diện tích cây xanh ở khu vực công cộng: 

2.626,28 m2 
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Khu đô thị mới Dịch Vọng 

 

Khu đô thị mới Dịch Vọng là dự án có hạ tầng hiện đại, quy 

hoạch đồng bộ bao gồm đầy đủ các công trình công cộng phục 

vụ dân sinh nhƣ siêu thị, trƣờng học, bể bơi… với kiến trúc, hệ 

thống điện, hệ thống cấp thoát nƣớc, hệ thống xử lý rác thải 

hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn cao. 

Địa điểm: Phƣờng Dịch Vọng - Quận Cầu 

Giấy - Hà Nội 

Quy mô: 22,5 ha 

Bao gồm: nhà ở thấp tầng và chung cƣ cao 

tầng. 

Tiện ích: công viên cây xanh, hồ điều hòa, 

trƣờng học, trung tâm thƣơng mại, bể bơi, 

phòng tập gym, spa,… 
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Chung cƣ cao cấp Hà Đô Parkview 

 

Tạo lập một không gian sống luôn hòa quyện cùng thiên nhiên và 

tràn đầy năng lƣợng 

Địa điểm: Khu đô thị mới Dịch Vọng - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Diện tích đất: 5.265m2 

Số tầng: 32 tầng 

Số căn hộ: 341 căn 

Tổng diện tích sàn: 63.309m2 

Tiện ích: trung tâm thƣơng mại, khu vui 

chơi trẻ em, bể bơi, phòng tập gym, spa,

… 

Chung cƣ cao cấp CC1 

 

Chung cƣ CC1 tọa lạc tại lô CC1 - Khu Đô thị mới Dịch Vọng - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội, với một vị trí đẹp, nằm trên hai mặt 

đường là Trần Đăng Ninh kéo dài và đường nội bộ của Khu Đô thị 

mới Dịch Vọng, tòa nhà có tầm nhìn lớn, hƣớng ra công viên Cầu 

Giấy rộng trên 13,5 ha và có giao thông thuận tiện. 

Địa điểm: Lô CC1 - Khu Đô Thị mới 

Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Diện tích khu đất: 2.206m2 

Mật độ xây dựng: 40% 

Quy mô xây dựng: 17 tầng nổi với 105 

căn hộ 

Tổng diện tích sàn: 19.416m2 

Tiện ích: trung tâm thƣơng mại, khu vui 

chơi trẻ em, bể bơi, gym, spa,… 

 Chung cƣ N04B2 

Địa điểm: Phố Thành Thái - KĐTM 

Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Quy mô: 1.498 m2 

Số tầng: 11 tầng 

Số căn hộ: 60 căn 

Tổng diện tích sàn: 7.880 m2 
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Khu nhà ở 183 Hoàng Văn Thái 

 

Phong cách hiện đại, tiện nghi với không gian thoáng mát, yên 

tĩnh và an ninh an toàn, thích hợp cho nhu cầu sử dụng của mọi 

gia đình. 

Địa điểm: Ngõ 183 Hoàng Văn Thái - Quận 

Thanh Xuân - Hà Nội 

Quy mô: 21.136m2 

Chung cƣ: 3 khối cao từ 15-20 tầng 

Tổng số căn hộ chung cƣ: 504 căn 

Số căn thấp tầng: 66 căn 

Tổng diện tích sàn: 59.759m2 

Tiện ích: nhà trẻ, công viên cây xanh, 

phòng tập gym, spa,… 

Tiến độ: dự án đã hoàn thành và đƣa vào sử 

dụng năm 2011 

Chung cƣ 151 Hoàng Quốc Việt 

Địa điểm: Ngõ 151 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu 

Giấy - Hà Nội 

Quy mô: 3.043 m2 

Số tầng: 9 tầng 

Số căn hộ: 64 căn 

Tổng diện tích sàn: 7.412 m2 

 

 

 Khu thấp tầng Trung Hòa 1 

Địa điểm: Phố Đỗ Quang - Phƣờng Trung 

Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Quy mô: 2.520 m2 

Số căn hộ: 42 căn 

Tổng diện tích sàn: 8.064 m2 
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Khu đô thị An Khánh - An Thƣợng 

 

Nằm trên đƣờng Đại lộ Thăng Long, cách Công viên Thiên 

đường Bảo Sơn 1,5km, Trung tâm Hội nghị Quốc gia 6km, 

Khu đô thị mới An Khánh - An Thƣợng nổi bật lên bởi cảnh 

quan và môi trƣờng sống chất lƣợng cao, hài hòa với thiên 

nhiên. 

 

Tổng diện tích: 30ha 

Giao thông: 94.398m2 

Cây xanh: 47.013m2 

Chung cƣ cao tầng: 56.316m2 

Nhà ở biệt thự: 60.936m2 

Nhà ở liên kế: 6.864m2 

Trƣờng học, trung tâm thƣơng mại: 

24.233m2 

Hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe: 6.371m2 

Tổng diện tích sàn: 741.818m2 

Tiện ích: công viên cây xanh, trƣờng học, 

trung tâm thƣơng mại, quảng trƣờng, bể bơi,

… 

Khu đô thị Hà Đô Thới An 

Địa điểm: Phƣờng Thới An - Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh 

Quy mô dự án: 55.000 m2 

Chung cƣ:  

 Diện tích: 3.772m2, gồm 2 tòa chung cƣ cao 15 tầng 

 Tổng Diện tích sàn: 18.392m2 

Nhà liền kề và biệt thự:  

 Tổng diện tích: 19.111m2 

 Số lƣợng căn hộ: 124 căn 

 Tổng diện tích sàn: 43.622m2 

Diện tích đất công cộng trƣờng học: 830m2 

Diện tích hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công viên cây xanh: 

31.187m2 

Tiện ích: công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, quảng 

trƣờng, nhà trẻ, siêu thị,… 
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Khu chung cƣ Hà Đô Nguyễn Văn Công 

 

Thiết kế thông thoáng, xanh mát, là một không gian nghỉ ngơi 

lý tƣởng sau những giờ phút làm việc căng thẳng 

Địa điểm: Nguyễn Văn Công - Quận Gò Vấp 

- TP. Hồ Chí Minh 

Quy mô dự án: 8.873m2 

Số tháp cao tầng: 5 tháp 

Tổng số căn hộ: 431 căn 

Mật độ xây dựng: 45% 

Tổng diện tích sàn: 53.644m2 

Tiện ích: công viên cây xanh, nhà trẻ, khu vui 

chơi trẻ em, siêu thị, phòng tập gym, spa,… 

Tiến độ: dự án đã hoàn thành và đƣa vào sử 

dụng năm 2014 

 

 

 

 

 

Khu thấp tầng Hồ Văn Huê 

Địa điểm: Số 21 - Đƣờng Hoàng Minh Giám 

- Phƣờng 9 - Quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí 

Minh 

Quy mô: 1.200 m2 

Số căn: 10 căn 

Tổng diện tích sàn: 3.240 m2 

 Khu biệt thự Hà Đô Thạnh Mỹ Lợi 

Địa điểm: Liên Tỉnh Lộ 25B - Phƣờng Thạnh 

Mỹ Lợi - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh 

Quy mô: 112 căn biệt thự liền kề, song lập, 

đơn lập 

Tổng diện tích: 26.398m2 

Diện tích mỗi căn biệt thự: từ 153m2 - 

469m2 
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Hà Đô Villas 

 

Với vị trí đắc địa tọa lạc ngay tại trung tâm quận 10, luôn 

tận hƣởng không khí trong lành, không gian thoáng mát và 

riêng biệt với khu vực xung quanh, Ha Do Villas đƣợc 

mệnh danh là Resort 5 sao giữa lòng thành phố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa điểm: Số 766 Sƣ Vạn Hạnh - Quận 10 - TP. 

Hồ Chí Minh 

Quy mô dự án: 7.174m2 

Số lƣợng căn hộ: 19 căn biệt thự đơn lập, song 

lập và liền kề đẳng cấp cao 

Tổng diện tích sàn: 6.726m2 mỗi căn từ 290m2 

đến 385m2 

Tiện ích: bể bơi, spa, phòng tập gym, khu vui 

chơi trẻ em, an ninh 24/24, … 

Tiến độ: dự án đã hoàn thành và đƣợc cho thuê 

từ năm 2011, hiện đang hoàn tất một số thủ tục 

để chuẩn bị mở bán 

Khu liền kề đƣờng Sƣ Vạn Hạnh nối dài  

Địa điểm: Đường Sư Vạn Hạnh nối dài - Quận 10 - TP. Hồ 

Chí Minh 

Quy mô: 1.800 m2 

Số căn hộ: 10 căn 

Tổng diện tích sàn: 3.360 m2 
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Nhà liền kề Z751B: 

Địa điểm: Đường Phan Văn Trị - Quận Gò Vấp 

- TP. Hồ Chí Minh 

Quy mô: 3.291 m2 

Số căn hộ: 30 căn 

Tổng diện tích sàn: 5.482 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung cƣ Z751A: 

Địa điểm: Đường Phan Văn Trị - Quận Gò Vấp - TP. Hồ 

Chí Minh 

Quy mô: 5.197 m2 

Số tầng: 13 tầng 

Số căn hộ: 203 căn 

Tổng diện tích sàn: 20.580 m2 

 

 

 

Khách sạn Ibis Hà Đô 

Đây là dự án nằm ở vị trí có hạ tầng giao thông, đô thị hoàn 

chỉnh, dân cƣ đông đúc, gần sát sân bay, các tòa nhà văn 

phòng, trung tâm thƣơng mại... Đặc biệt, dự án còn kết hợp 

với tòa nhà Ha Do South Building và tòa nhà Parkson thành 

một khu phức hợp đồng bộ và đa năng duy nhất tại khu vực. 

 

 

 

 

Địa điểm: Số 2 Hồng Hà - Quận Tân Bình - TP. 

Hồ Chí Minh 

Diện tích đất: 3.496 m2 (2 tòa nhà cao 15 tầng, 

2 tầng hầm) 

Diện tích xây dựng: 2.222,9 m2 

Khách sạn 3 sao thƣơng hiệu Ibis (Accor 

quản lý): 310 phòng và 26 căn hộ cho thuê 

Diện tích văn phòng cho thuê: 9.434 m2 

Tiện ích: bể bơi, bar, nhà hàng, phòng tập gym, 

spa,… 
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Hà Đô South Building 

Địa điểm: Số 60 Trƣờng Sơn - Phƣờng 2 

- Quận Tân Bình - TP.HCM 

Quy mô dự án: 02 tầng hầm, 13 tầng nổi 

Tổng diện tích sàn: 10.752 m2 

 

Nhà văn phòng 186 Hoàng Sâm  

Địa điểm: Số 186 phố Hoàng Sâm - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Quy mô: 880 m2 

Số tầng: 6 tầng 

Tổng diện tích sàn: 1.195 m2 

 

Khu nghỉ dƣỡng, khách sạn cao cấp Bảo Đại  

 

Bảo Đại Resort - Nha Trang là khu bảo tồn di tích mang tầm 

cỡ quốc gia đƣợc Tập đoàn Hà Đô đầu tƣ trở thành một trong 

những khu nghỉ dƣỡng hàng đầu tại Việt Nam với sự kết hợp 

hài hòa giữa phong cách hoàng cung sang trọng và sự tiện nghi 

của cuộc sống hiện đại. 

 

Địa điểm: Đường Trần Phú - Phường Vĩnh 

Nguyên - TP. Nha Trang - Khánh Hòa 

Quy mô dự án: 8,92 ha 

Tiến độ xây dựng: 2013 - 2017 

Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao:  50 phòng 

Nhà hàng, trung tâm hội thảo 

Biệt thự cho thuê: 5 căn 

Biệt thự bán: 35 căn xây mới 

Condotel: 58 căn 

Bến du thuyền và các dịch vụ cho bến du 

thuyền 
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Thủy điện Za Hung 

 

Đi vào hoạt động từ Quý III năm 2009, nhà máy thủy điện Za-

Hung có tổng mức đầu tƣ 650 tỷ đồng, hoạt động 100% công 

suất với 02 tổ máy, mỗi năm cung cấp 130 triệu KWh điện 

vào lƣới điện quốc gia. 

Địa điểm: Xã Za Hung - Huyện Đông Giang - 

Tỉnh Quảng Nam 

Công suất: 32MW (chạy vƣợt công suất) 

Hoàn thành: phát điện vào năm 2009 

Sản lƣợng: đạt 130 triệu KWh/năm 

Thủy điện Nậm Pông 

 

Sau gần 3 năm tập trung đầu tƣ xây dựng, nhà máy Thủy điện 

Nậm Pông với tổng mức đầu tƣ 740 tỷ đồng, đã hoàn thành 

các hạng mục và đƣợc khánh thành đƣa vào sử dụng với công 

suất 32MW vào tháng 01/2014. Dự án bao gồm 2 tổ máy, bình 

quân mỗi năm cung cấp gần 130 triệu KWh điện với doanh 

thu khoảng 140 tỷ đồng cho Tập đoàn. 

 

Địa điểm: Xã Châu Hạnh và Châu Phong - 

Huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An 

Công suất: 32 MW (chạy vƣợt công suất) 

Hoàn thành: phát điện năm 2013 

Sản lƣợng: 130 triệu KWh/năm 

Thủy điện Nhạn Hạc  

 

Dự án Thủy điện Nhạn Hạc đƣợc triển khai đầu tƣ năm 2014 

với tổng mức đầu tƣ khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây là một trong 

những dự án đánh dấu bƣớc trƣởng thành vƣợt bậc của Tập 

đoàn Hà Đô trong lĩnh vực đầu tư Thủy điện. 

Địa điểm: Xã Mƣờng Nọc - Huyện Quế 

Phong - Tỉnh Nghệ An 

Công suất: 59 MW 

Sản lƣợng: 185 triệu KWh/năm 

Hoàn thành: dự kiến phát điện vào Quý 

3/2018 
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GIẢI THƢỞNG TIÊU BIỂU 

 

HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT, NHÌ 

Do Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 

TỐP 20 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM 2013 

Nằm trong Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam bình chọn năm 

2013. 

 

THƢƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ASEAN NĂM 2013 

Giải thƣởng ―Thƣơng hiệu nổi tiếng Asean‖ năm 2013, Thƣơng hiệu ―Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ 

đổi mới” năm 2013. 

 

THƢƠNG HIỆU UY TÍN VIỆT NAM NĂM 2013 

Giải thƣởng ―Thƣơng hiệu uy tín Việt Nam - Trusted Brand 2013‖ do Viện Doanh nghiệp Việt Nam 

phối hợp với Tổ chức Chứng nhận Quản lý Chất lƣợng Vƣơng Quốc Anh bình chọn. 

 

TOP 50 DOANH NGHIỆP KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 

Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2013 và 2012 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tƣ 

bình chọn. 

 

TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM 

―TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam‖ do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn 

 

TOP 50 NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC NĂM 2014 

Giải thƣởng TOP 50 Nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc năm 2014 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tƣ bình 

chọn cho ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn. 

HUÂN CHƢƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG BA 

Do Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam trao tặng vì những đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất 

nƣớc, cho quốc phòng an ninh, góp phần vào quá trình đô thị hóa các tỉnh, thành hóa, góp phần đảm 

bảo an ninh năng lƣợng quốc gia.  

HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 

Do Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam trao tặng cho ông Nguyễn Trọng Thông– Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn 
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
Mỗi công trình là một kiến tạo độc đáo, Tập đoàn Hà Đô luôn tự hào với những thành tựu 

đạt được và tự tin chinh phục những thành công mới trong tương lai gắn liền với cam kết 

bảo vệ môi trường. 

 
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tƣ kinh doanh bất động sản, Tập 

đoàn Hà Đô hiểu rõ một phần trách nhiệmcủa mình đối với sự phát triển chung của xã hội, của đất nước 

 

 Tham gia hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Nhi Trung Ƣơng.  

 Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đồng chí thƣơng, bệnh binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ tại huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định.  

 Tổ chức chƣơng trình từ thiêện ―Chung tay hỗ trợ bà con nghèo‖, tặng quà và tiền mặt cho bà con nghèo 

thuộc bản Đại và bản Nậm Sài, xã Quang Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Nghệ An.  

 Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại xã Thạch Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 

 

 

 

 

CAM KẾT MÔI TRƢỜNG 

―Bất kỳ doanh nghiệp chân chính nào đều phải đi theo hƣớng phát triển bền vững, muốn phát triển bền vững 

hoạt động của doanh nghiệp phải đạt hai mục tiêu cơ bản và bao trùm đó là mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã 

hội. Nhận thức rõ đƣợc điều này, Tập đoàn Hà Đô luôn quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trƣờng và xây dựng 

sản phẩm thân thiện với môi trƣờng. 

 

Trong hoạt động đầu tƣ Bất động sản, chúng tôi luôn hƣớng tới mô hình ―Kiến trúc xanh - sinh thái‖. Một khu 

đô thị đạt được mô hình “Kiến trúc xanh - sinh thái” nếu ý tưởng thiết kế, phân kỳ đầu tư, thực hiện đầu tư và 

quản lý sau đầu tƣ (tức quản lý khu đô thị) hiệu quả. Hiện nay Tập đoàn Hà Đô đã và đang thực hiện một số dự 

án theo mô hình ―Kiến trúc xanh - sinh thái‖. 

 

Trong hoạt động thi công xây lắp chúng tôi luôn nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và các biện pháp 

thi công tiên tiến đảm bảo không ảnh hƣởng tới môi trƣờng và an toàn lao động.  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015  



 28 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 
 

 Trong năm 2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 
đã đạt được một số mục tiêu chính như sau: 
 Công ty đã hoàn thành bàn giao dự án Hà đô 

Parkview đƣa vào sử dụng đƣợc khách hàng đánh 
giá cao về chất lƣợng và dịch vụ;  

 Thu xếp xong gói trái phiếu 600 tỷ phục vụ dự án 
756 và đảm bảo cân đối dòng tiền công ty. 

 Hoàn thành xong thủ tục giao chủ đầu tƣ và quyết 
định giao đất tại dự án 756 Đường 3/2 TP Hồ Chí 
Minh. 

 Hoàn thành các nghĩa vụ và bàn giao xong khu 
đất bán cho Ngân hàng Lào Việt tại dự án Noong 
tha Viêng Chăn - Lào. 

 Đẩy mạnh hoạt động tại dự án dịch vọng liên do-
anh với Công ty Từ liêm, giải quyết xong các tồn 
tại của dự án. 

 Đẩy mạnh hoạt động tại dự án dịch vọng liên do-
anh với Công ty Từ liêm, giải quyết xong các tồn 
tại của dự án. 

 Hoàn thành việc mua thêm cổ phần công ty Za 
hưng để nâng số cổ phần Hà Đô nắm giữ lên 51%. 

 Khởi công dự án thủy điện Nhạn hạc tại Quế 
Phong Nghê An công suất 59MW dự kiến vận 
hành phát điện vào năm 2018. 

 
Về công tác chuẩn bị đầu tƣ, trong năm qua, Tập 
đoàn đã tiến hành tìm kiếm nhiều dự án ở các khu 
vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc, các dự án 
đất quốc phòng. 
 Dự án số 02 Hồng Hà: Đã xong thủ tục miễn phép 

xây dựng, thẩm duyệt xong thiết kế cơ sở tại Sở 
Xây dựng. 

 Dự án Z756: Đã đƣợc UBND TPHCM phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500, công nhận 
Chủ đầu tƣ và chấp thuận dự án đầu tƣ hạ tầng kỹ 
thuật, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trƣờng, Sở GTVT đã có ý kiến về hồ sơ thiết kế 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, UBND TP đã có quyết 
định giao đất dự án, đã làm việc với Sở TNMT 
lựa chọn đơn vị tính tiền sử dụng đất có mối quan 
hệ với Hà Đô. 

 Dịch Vọng chung: Đã xây dựng và triển khai 
nhiều phƣơng án giải quyết các vƣớng mắc chung 
của dự án. 

 Khởi công dự án CC1; 

 

Chỉ tiêu Thực hiện 

2015 

(Tỷ đồng) 

% hoàn 

thành 

so với 

kế 

hoạch 

% tăng 

trƣởng 

so với 

2014 

Chỉ tiêu tài chính    

Doanh thu  1.499 88% -5% 

Lợi nhuận sau thuế 139 66% -14% 

    

Chỉ tiêu sản suất    

Sản lƣợng đầu tƣ 311 40% -26% 

Sản lƣợng xây lắp 1.130 88% 13% 

Sản lƣợng điện 

(triệu KWh) 

160 79% -15% 

Doanh số TM DV 60 80% -16% 

Thu hồi vốn 418 50% -44% 
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CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN  
(căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã đƣợc kiểm toán) 

 

 

Chỉ tiêu 2015 2014 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,10 1,39 

Hệ số thanh toán nhanh 1,14 0,67 

Vòng quay hàng tồn kho 1,51 1,29 

Doanh thu/tổng tài sản 0,49 0,68 

Tổng nợ/tổng tài sản 0,57 0,54 

Tổng nợ/vốn chủ sở hữu 1,34 1,45 

Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 0,08 0,07 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 0,2 0,19 

Biên lợi nhuận gộp 0,15 0,195 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/

doanh thu thuần 

0,12 0,12 

Trong năm 2015, nhằm chuẩn bị cho công tác đầu tƣ một số dự án lớn nhƣ dự án 756 tại đƣờng 3/2, 

dự án khu nghỉ dƣỡng cao cấp Bảo Đại…, các khoản vay dài hạn tăng mạnh so với những năm trƣớc. 

Tuy nhiên, do thị trƣờng bất động sản nói chung đã có những khởi sắc, tổng tài sản của Tập đoàn Hà 

Đô cũng tăng mạnh, hơn 761 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các tài sản ngắn hạn như tiền và các khoản 

tƣơng đƣơng tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho. Các hệ số thanh toán đều thay đổi theo 

chiều hƣớng tích cực. Điều này khẳng định tình hình tài chính của Tập đoàn khá ổn định, đảm bảo khả 

năng thanh khoản. 
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CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TRONG NĂM 2015 

A/ Cơ cấu tổ chức nhân sự  

 Tách riêng bộ máy CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn thành bộ máy độc lập từ Ban QLDA 2 

 Thành lập phòng Tiếp thị và nhận thầu xây lắm.  

 Cơ cấu bộ máy nhân sự văn phòng công ty, chi nhánh Miền Nam, các ban Quản lý dự án 

(QLDA), các công ty con trong đó có Hà Đô 1, Hà Đô 23, Hà Đô 4, Cơ điện xây dựng — thiết bị 

công nghiệp Hà Đô (Hà Đô Mee) 

 

B/ Bổ nhiệm, mien nhiệm, điều động, chấm dứt hợp đồng lao động 

 Bổ nhiệm 7 vị trí: Phó Tổng Giám đốc công ty, Trợ lý Chủ tịch/Tổng Giám đốc công ty, Trƣởng 

phòng Kinh doanh, Quyền Trƣởng ban QLDA 2, Phó Trƣởng phòng Kinh doanh, Kinh tế—Kế 

hoạch, Đầu tƣ. 

 Bổ nhiệm bộ máy nhân sự công ty con: phó TGĐ Hà Đô 1, Quyền Tổng Giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc, Trƣởng phòng Kỹ thuật—Công nghệ Hà Đô 23, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tƣ 

vấn Hà Đô,  Quyền Giám Đốc, Phó Giám đốc Công ty NPM, Phó Phòng QLDA của  Khánh Hà. 

 Điều động: 7 vị trí CBCNV trong toàn tập đoàn 

 Chấm dứt hợp đồng lao động: 3 CBCNV 

 

C/ Tuyển dung, đào tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ Thực hiện chế độ chính sách, công tác y tế 

 Thực hiện đóng BHXH đầy đủ cho CBCNV sau khi đƣợc tiếp nhận chính thức 

TUYỂN DỤNG 

 Đăng tuyển dụng: 11 đợt  

 Số lƣợng hồ sơ nhân đƣợc: 650 hồ sơ 

 Số lƣợng hồ sơ đạt chất lƣợng: 62 hồ sơ 

 Phỏng vấn tuyển dụng đƣợc 11 vị trí 

 

ĐÀO TẠO 

Tổ chức 3 khóa đào tạo Inhouse và 2 lớp 

Public với tong số CBCNV tham dự: 172 

lƣợt ngƣời với các khóa đào tạo về:  

―Các luật liên quan đến Đầu tƣ, Xây 

dựng, Bất động sản, Nhà ở‖ 

―Luật doanh nghiệp‖ 

―CEO‖ và ―Kỹ năng quản lý cấp trung‖ 
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CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH 
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH 

 

THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH 

 Ông Nguyễn Đức Toàn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014—2019 

kể từ ngày 31/07/2015 

 Ông Chế Đình Tƣơng đƣợc bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực hoạt động 

SXKD của CTCP Tập đoàn Hà Đô kể từ ngày 20/07/2015, căn cứ theo Quyết định số 691/QĐ-

HĐQT 

Tên Chức vụ Trình độ Số lƣợng cổ phiếu nắm 

giữ (nếu có) tính đến 

31/12/2015 

Ông Nguyễn Trọng Thông Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Đại học 24.161.728 chiếm 35.32% 

Ông Nguyễn Văn Tô Ủy viên HĐQT Đại học 6.163.940 chiếm 9.01% 

Ông Đào Hữu Khanh Ủy viên HĐQT kiêm Phó 

TGĐ 

Đại học 454.661 chiếm 0.66% 

Ông Nguyễn Trọng Minh Ủy viên HĐQT  Đại học  

Ông Phan Quang Bình Ủy viên HĐQT Đại học 901.854 chiếm 1.32% 

Ông Lê Thanh Hiền Ủy viên HĐQT Đại học 89.251 chiếm 0.13% 

Ông Nguyễn Văn Đông  Phó TGĐ Đại học/Thạc sỹ kinh tế 10.508 chiếm 0.015% 

Ông Chế Đình Tƣơng Phó TGĐ Đại học 86.104 chiếm 0.126% 

Ông Chu Tuấn Anh Kế toán trƣởng Đại học/Thạc sỹ   
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TÓM TẮT LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH 
Ông Nguyễn Trọng Thông Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Sinh năm: 1953 

Trình độ văn hóa: đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng 

Quá trình công tác: 

 Từ 1979 đến 1989: Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Ban, Trƣởng 

phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc Phòng  

 Từ 1989 đến 2004: Sĩ quan QĐND Việt Nam, Kỹ sƣ xây dựng, Giám đốc 

Công ty Hà Đô - Bộ quốc phòng  

 Từ 2005 đến 2006: Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô 1, 

Công ty CP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4  

 Từ 2007 đến nay: Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP 

Hà Đô 1, Công ty CP Hà Đô 23, CTCP Hà Đô 4, CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn 

Ông Nguyễn Văn Tô Chức vụ: Ủy viên HĐQT 

Sinh năm: 1955 

Trình độ văn hóa: đại học 

Trình độ chuyên môn: kỹ sƣ điện 

Quá trình công tác: 

 Từ 1978 đến 1990: Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Trợ lý, cán bộ 

phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật Quân sự -  Bộ quốc phòng  

 Từ 1990 đến 2005: Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Phó giám đốc 

Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng  

 Từ 2005 đến 2007: Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó 

chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Thành viên 

HĐQT CTCP Hà Đô 2  

Từ 2007 đến nay: Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó 

chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô, Thành viên HĐQT các Công ty CP Hà Đô 1, 

CTCP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4 

Ông Đào Hữu Khanh Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ 

Sinh năm: 1957 

Trình độ văn hóa: đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Quá trình công tác: 

 Từ 1976 đến 1990: Nhập ngũ, trợ lý Ban doanh trại – Phòng Hậu cần - Viện 

Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng  

 Từ 1990 đến 2001: Chủ nhiệm công trình xây dựng; Giám đốc xí nghiệp 1- 

Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng  

 Từ 2002 đến 3/2005: Phó Giám đốc Công ty Hà Đô kiêm Giám đốc Xí 

nghiệp 1- Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng  

 Từ 4/2005 đến 2006: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc 

Công ty Cổ phần Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Hà Đô 1 

 Từ 2007 đến 9/2010: Đảng uỷ viên, đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ 

tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô 1  

 Từ 9/2010 đến nay: Đảng uỷ viên, Đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty CPTập đoàn Hà Đô; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần tập đoàn Hà Đô, Tổng giám đốc Công ty Quốc tế Hà Đô  
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TÓM TẮT LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH (TIẾP) 

Ông Nguyễn Trọng Minh Chức vụ: Ủy Viên HĐQT  

Sinh năm: 1987 

Trình độ văn hóa: đại học 

Trình độ chuyên môn: cử nhân tài chính 

Quá trình công tác: 

 Tháng 1/2012: Phó Giám Đốc Tài chính CTCP An Lạc 

 Tháng 3/2014: Phó trƣởng phòng Tài chính -  CTCP Tập đoàn Hà Đô 

 Tháng 11/2015: Thƣ ký cho Chủ tịch HĐQT -  CTCP Tập đoàn Hà Đô 

 

Ông Nguyễn Văn Đông Chức vụ: Phó TGĐ kiêm trƣởng phòng Kinh tế kế hoạch 

Sinh năm: 1972 

Trình độ văn hóa: đại học 

Trình độ chuyên môn: thạc sỹ - kỹ sƣ kinh tế xây dựng, cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

 Tháng 10/2005: Chuyên viên phòng kế hoạch - kỹ thuật 

 Tháng 3/2008: Phó trƣởng phòng kế hoạch - kỹ thuật 

 Tháng 11/2008: Quyền trƣởng phòng kế hoạch –kỹ thuật 

 Tháng 1/2010: Trƣởng phòng kế hoạch - kỹ thuật 

 Tháng 9/2011: Trƣởng phòng kinh tế –kế hoạch 

 Tháng 11/2014: Phó tổng giám đốc kiêm trƣởng phòng kinh tế - kế 

hoạch 

Ông Chu Tuấn Anh Chức vụ: Kế toán trƣởng 

Sinh năm: 1978 

Trình độ văn hóa: đại học 

Trình độ chuyên môn: thạc sỹ kinh tế 

Quá trình công tác: 

 Từ 11/2000 đến 3/2007: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán CTCP 

Tập đoàn Hà Đô  

 Từ 4/2007 đến 9/2012: Phó trƣởng phòng Tài chính Kế toán CTCP Tập 

đoàn Hà Đô  

 Từ 9/2012 đến 3/2014: Trƣởng phòng Tài chính - Kế toán CTCP Tập 

đoàn Hà Đô  

 Từ 3/2014 đến nay: Trƣởng phòng Kế toán– Kiểm toán CTCP Tập đoàn 

Hà Đô 

Ông Chế Đình Tƣơng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Sinh năm: 1971 

Trình độ văn hóa: đại học  

Trình độ chuyên môn: kỹ sƣ xây dựng 

Quá trình công tác: 

 1998 - 2005: Quân nhân của QĐND Việt Nam - Viện Kỹ thuật quân sự 

- Bộ Quốc Phòng 

 1996 - 2005: Phó Giám Đốc Xí nghiệp 2 - Công ty xây dựng Hà Đô 

 2005 - 2008: Trƣởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phó TGĐ CTCP  Hà 

Đô 2 

 2008 - 2014: TGĐ CTCP Hà Đô 2; TGĐ CTCP Hà Đô 23 (đổi tên sau 

khi sát nhập 

 2014 - nay: Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Hà Đô 
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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƢ 
THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG CỔ PHIẾU LƢU HÀNH VÀ CỔ PHIẾU QUỸ TẠI NGÀY 31/12/2015 

THỐNG KÊ CÁC GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN TẠI 31/12/2015 

 

 

 

 

Nội dung Trƣớc khi thay đổi Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi 

Vốn điều lệ (VNĐ) 651.542.050.000 32.576.790.000 684.118.840.000 Phát hành cổ phiếu  tăng 

vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu 

Tổng số cổ phiếu 65.154.205 3.257.679 68.411.884 Phát hành cổ phiếu tăng 

vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu 

Số lƣợng cổ phiếu quỹ 621 235 856 Mua lại cổ phiếu lẻ 

Số lƣợng cổ phiếu có 

quyền biểu quyết đang 

lƣu hành 

65.153.584 3.257.444 68.411.028 Phát hành cổ phiếu 

thƣởng 

Ngƣời giao dịch  Loại cổ đông  Đầu kỳ  Cuối kỳ  

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

Nguyễn Trọng Thông Cổ đông nội bộ 23.011.171 35,31% 24.161.728 35,32%  

Nguyễn Văn Tô Cổ đông nội bộ  5.212.350 8% 6.163.940 9,01% 

Lê Thanh Hiền Cổ đông nội bộ  100.001 0,15% 89.251 0,13%  

Phan Quang Bình Cổ đông nội bộ  861.019 1,32% 901.854 1,32% 

Đào Hữu Khanh Cổ đông nội bộ  433.011 0,66% 454.661 0,66% 

Nguyễn Văn Đông Cổ đông nội bộ  10.008 0,015% 10.508 0,015% 

 Chế Đình Tƣơng Cổ đông nội bộ  82.004 0,126% 86.104 0,126% 

Đỗ Văn Bình Trƣởng BKS 81.932 0,126% 86.028 0,126% 

Phạm Hùng Sơn Cổ đông nội bộ  897.096  1,38%  565.529  0,87%  

Nhóm nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài có liên quan: Ven-

ner Group Limited; Ware-

ham Group Limited; The 

CH/SE Asia Investment 

Holdings (Singapore) 

PTE.LTD  

Cổ đông lớn  6.613.249 10,15% 6.943.911 10.15% 
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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƢ (TIẾP) 
 

THỐNG KÊ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 12/3/2015 

 

Đối tượng  

cổ đông 

Số lƣợng cổ 

phiếu  

Tỷ lệ sở hữu (%)  Số lƣợng cổ đông  Cơ cấu cổ đông  

Tổ chức  Cá nhân 

Nhà nƣớc 6.867.560 9,94% 1 1  

Cổ đông lớn      

Trong nước 37.239.808 53,92% 3 1 2 

Nước ngoài      

Cổ phiếu quỹ 856 0,00%    

Cổ đông khác      

Trong nước 16.698.007 24,18% 826 27 799 

Nước ngoài 15.125.374 21,9% 36 19 17 

CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƢ 

Trong năm 2015, công ty chú trọng và quan tâm đến việc trao đổi cũng nhƣ cung cấp thông tin một 

cách cập nhật, thƣờng xuyên cho cổ đông và nhà đầu tƣ thông qua các hình thức: 

 Công bố thông tin trên website và gửi báo cáo cho Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc, Sở giao dịch 

chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

 Tích cực tiếp đón nhà đầu tƣ (các quỹ, công ty chứng khoán trong và ngoài nƣớc) đến thăm các dự 

án cũng nhƣ trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, định hƣớng phát triển tập đoàn 

 Thƣờng xuyên trao đổi, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tƣ và cổ đông thông qua email 

 Tổ chức các sự kiện trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn 

 Tham dự các sự kiện gặp gỡ nhà đầu tƣ do các công ty chứng khoán tổ chức 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG TẬP ĐOÀN 

 

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 

Công ty mẹ : 
 Công ty đã hoàn thành bàn giao dự án Hà đô Parkview đƣa vào sử dụng đƣợc khách hàng đánh giá 

cao về chất lƣợng và dịch vụ;  
 Thu xếp xong gói trái phiếu 600 tỷ phục vụ dự án 756 và đảm bảo cân đối dòng tiền công ty. 
 Hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu 5% theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 để 

tăng vốn điều lệ lên 684 tỷ đồng. 
 Hoàn thành xong thủ tục giao chủ đầu tƣ và quyết định giao đất tại dự án 756 Đƣờng 3/2 TP Hồ 

Chí Minh. 
 Hoàn thành các nghĩa vụ và bàn giao xong khu đất bán cho Ngân hàng Lào Việt tại dự án Noong 

tha Viêng Chăn - Lào. 
 Đẩy mạnh hoạt động tại dự án dịch vọng liên doanh với Công ty Từ liêm, giải quyết xong các tồn 

tại của dự án. 
 Đẩy mạnh hoạt động tại dự án dịch vọng liên doanh với Công ty Từ liêm, giải quyết xong các tồn 

tại của dự án. 
 Hoàn thành việc mua thêm cổ phần công ty Za hưng để nâng số cổ phần Hà Đô nắm giữ lên 51%. 
Công ty con công ty thành viên : 
 Năm 2015 các công ty con, công ty thành viên cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra đảm bảo đúng 

pháp luật. 
 Đến nay đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên các công ty thành viên, tỷ lệ cổ tức đảm bảo cơ 

bản theo KH đại hội 2015 đề ra . 
 Khởi công dự án thủy điện Nhạn hạc tại Quế Phong Nghê An công suất 59MW dự kiến vận hành 

phát điện vào năm 2018. 
B. Định hƣớng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 

Công ty mẹ : 

 Đẩy mạnh triển khai xây dựng, tiếp thị và bán hàng tại Dự án 756, Dự án Sư vạn hạnh, Quận 12 và 

KĐT Noong Tha Lào, Chung cƣ CC1 Dịch vọng nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2016;  

 Thu xếp vốn trái phiếu khoảng 1.600 tỷ cho Công ty CP Hà Đô 756 Sài Gòn; 

 Hoàn thành và đƣa vào khai thác Tổ hợp Khách sạn Số 2 Hồng hà theo tiến độ đã duyệt;  

 Tăng cƣờng tìm kiếm mua các dự án bất động sản tiềm năng;  

 Giải quyết xong việc phân chia quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ tại dự án Dịch Vọng;  

 Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị. Tiếp tục tái 

cấu trúc Tập đoàn để đáp ứng đƣợc kế hoạch đề ra.Tập trung xem xét cải tiến trong việc điều hành 

và đánh giá kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

 Chú trọng công tác IR nhằm tăng thanh khoản cho cổ phiếu HDG trên sàn chứng khoán. 

Công ty con , công ty thành viên : 
 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị việc làm tại các đơn vị thành viên 
 Đổi mới công  nghệ thi công và các quy trình quản lý biện pháp thi công; chuyên nghiệp hóa công 
tác nhận thầu thi công của các công ty xây lắp nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm giảm giá thành, 
tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. 

 Về năng lƣợng tăng phần vốn nắm giữ tại Công ty CP Za hƣng lên 51% , tiếp tục đẩy mạnh thi 

công dự án Thủy điện Nhạn Hạc, và tìm kiếm các dự án thủy điện tiềm năng khác. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Danh sách HĐQT tại ngày 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động của HĐQT 

 

 

Tên Chức vụ Số lƣợng cổ 

phiếu HDG sở 

hữu 

Tỷ lệ % 

sở hữu 

Ông Nguyễn Trọng Thông Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 24.161.728 35,32% 

Ông Nguyễn Văn Tô Ủy viên HĐQT 6.163.940 9,01% 

Ông Đào Hữu Khanh Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 454.661 0,66% 

Ông Nguyễn Trọng Minh Ủy viên HĐQT  0  

Ông Lê Thanh Hiền Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc 

chi nhánh miền Nam 

89.251 0,13% 

Ông Phan Quang Bình Ủy viên HĐQT 901.854 1,32% 

Tên Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

Ông Nguyễn Trọng Thông 15 15/15  

Ông Nguyễn Văn Tô 09 09/15 Vắng mặt có lý do 

Ông Đào Hữu Khanh 15 15/15  

Ông Nguyễn Đức Toàn 09 09/15 Thôi giữ chức Ủy viên HĐQT 

Ông Nguyễn Trọng Minh 15 15/15  

Ông Lê Thanh Hiền 15 15/15  

Ông Phan Quang Bình  15  15/15   
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QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP) 
B. BAN KIỂM SOÁT 
Danh sách ban kiểm soát tại ngày 31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên  Chức vụ Số lƣơng cổ phiếu 

HDG sở hữu 

Tỷ lệ 

% sở 

hữu 

Ông Đỗ Văn Bình Trƣởng ban kiểm soát 81.932 0,13% 

Ông Phạm Hùng Sơn Thành viên ban kiểm soát 4 0,00% 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên ban kiểm soát 403 0,001% 

Tổng kết các hoạt động của ban kiểm soát 

 Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo 

thực hện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tƣ của 

công ty 

 Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ thƣờng 

niên năm 2014, điều lệ công ty, quy chế nội bộ và 

các văn bản pháp luật khác 

 Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, 

đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bô sung cho phù 

hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh 

 Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài 

chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu 

quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn 

 

Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT 

 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất 

thƣờng để trao đổi, ban hành các quyết định, nghị 

quyết trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền 

của HĐQT 

 Các nghị quyết của HĐQT đƣợc ban hành theo 

đúng trình tự, thẩm quyền, đảm bảo đúng hướng, 

đúng mục tiêu, tuân thủ điều lệ công ty và các văn 

bản pháp luật liên quan. 

 

C. THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO 

HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT 
 

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và ban kiểm soát năm 

2014 là: 3.749.390.533 đồng, tƣơng đƣơng 2,58% lợi 

nhuận sau thuế hợp nhất. 

 

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 

2015 là 2,5% x [1+(LNST 2015– LNST 2014)/LNST 

2014] x LNST 2015 

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính 

của công ty 

Cho đến hết năm 2014, ban kiểm soát không phát 

hiện bất kỳ trƣờng hợp bất thƣờng nào trong các 

hoạt động SXKD của công ty. Trong năm công ty đã 

lập báo cáo tài chính tuân thủ theo đúng chế độ và 

chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 

2014 đƣợc kiểm toán bởi CT TNHH KPMG, đã 

phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Tập đoàn Hà 

Đô tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả kinh do-

anh và báo cáo lƣu chuyển tiền tệ trong năm tài 

chính kết thúc cùng ngày. 

Kết quả giám sát đối với thành viên ban điều hành 

và các cán bộ quản lý 

 Về thực hiện chỉ tiêu SXKD: ban điều hành có 

nhiều nỗ lực trong điều hành các hoạt động 

SXKD tạo ra sự tăng trƣởng so với năm 2013 

trong hoàn cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó 

khăn  

 Công tác tổ chức nhân sự: ban điều hành đã đề 

nghị HĐQT phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức, 

thành lập một số phòng mới, bổ nhiệm nhân sự 

cấp cao 

 Trong công tác tài chính, kế toán: hệ thống sổ 

sách biểu mẫu rõ ràng, hạch toán đúng chế độ 

quy định. Công tác kiểm kê định kỳ đầy đủ, 

không xảy ra thiếu hụt mất mát. Các chế độ tiền 

lƣơng, thƣởng đƣợc thanh toán minh bạch, công 

khai cho ngƣời lao động theo đúng quy định 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP) 
Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp và đƣa ra các quyết định và nghị quyết cụ thể nhƣ sau: 

TT Số Nghị quyết/

quyết định 

Ngày Nội dung 

1 02/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Nghị quyết về việc cho CTCP Za Hƣng vay vốn 20 tỷ đồng thi công dự án thủy điện 

Nhạn Hạc 

2 07/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 1 

3 08/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 23 

4 09/QĐ-HĐQT 12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 4 

5 10/QĐ-HĐQT 12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Tƣ vấn Hà Đô 

6 11/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Cơ điện xây dựng TBCN Hà Đô 

7 12/QĐ-HĐQT 12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn, phân công nhiệm vụ HĐQT tại CT Đầu tƣ quốc tế Hà 

Đô 

8 13/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn 

9 14/QĐ-HĐQT 12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Thƣơng mại Hà Đô 

10 14A/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Thƣơng mại Hà Đô 

11 15/QĐ-HĐQT 12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai 

thác bất động sản Hà Đô 

12 16/QĐ-HĐQT 12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh bất 

động sản Hà Đô 

13 17/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Đầu tƣ Khánh Hà 

14 18/QĐ-HĐQT  12/01/2015 Quyết định cử ngƣời đại diện vốn tại CTCP Za Hƣng 

15 19/NQ-HĐQT  26/02/2015 Nghị quyết chốt danh sách cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ thƣờng niên 2015 

16 22/NQ-HĐQT  24/03/2015  Nghị quyết vay thấu chi bảo đảm bằg các sổ tiết kiệm tại ngân hàng 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP) 

 

 

TT Số Nghị quyết/

quyết định 

Ngày Nội dung 

17 23/NQ-HĐQT  24/03/2015  Nghị quyết vay vốn ngắn hạn các công ty con, công ty thành viên 

18 

 

30/NQ-HĐQT  17/04/2015  Nghị quyết vay vốn 200 tỷ đồng bổ sung vốn lƣu động thanh toán công trình N10, 

Nguyễn Văn Công, dự án khác năm 2015 

19 41/NQ-HĐQT  24/07/2015 Nghị quyết huy động vốn cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh 

20 44/NQ-HĐQT  29/07/2015 Nghị quyết thông qua nội dung xin ý kiến CTCP Za Hƣng về đầu tƣ dự án thủy điện 

Nhạn Hạc Nghệ An 

21 48/NQ-HĐQT  30/09/2015 NQ phát hành trái phiếu Hà Đô 2015 

 

22 54/QĐ-HĐQT  24/11/2015 Quyết định ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chƣơng trình lựa chọn cho ngƣờ 

lao động của CTCP Tập đoàn Hà Đô 

23 56/NQ-HĐQT  18/12/2015 Nghị quyết vay thấu chi TP Bank phục vụ sản xuất kinh doanh 

24  

  

58/NQ-HĐQT   18/12/2015 Nghị quyết vay thấu chi SHD phục vụ sản xuất kinh doanh 
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BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 

Danh sách Ban Kiểm soát tại ngày 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát 

 Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tƣ 

của Công ty. 

 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp 

luật Nhà nƣớc và các Quy chế nội bộ của Công ty. 

 Rà soát soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đƣa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho 

phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh. 

 Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, 

hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn SXKD. 

 

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 

 Cho đến hết năm 2015 Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ trƣờng hợp bất thƣờng nào trong 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng theo 

các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các quy định của Nhà nƣớc về doanh nghiệp cổ phần. 

 Trong năm công ty đã lập Báo cáo Tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán 

Việt Nam. Báo cáo Tài chính của công ty đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. 

 Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 

chính của công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại ngày 31/12/2015  cũng nhƣ kết quả kinh doanh và 

các luồng lƣu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.  

 

Phƣơng hƣớng hành động và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát 

 Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của 

HĐQT. Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tƣ 

trong năm 2016 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Công ty. 

 Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của công ty. Phân 

tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty. 

 Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên cũng nhƣ tại 

công ty mẹ phối hợp với Ban Điều hành, các phòng ban chức năng. 

 Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. 

 

 

Tên Chức vụ Số lƣợng CP sở 

hữu 

Tỷ lệ % sở 

hữu 

Ông Đỗ Văn Bình Trƣởng ban kiểm soát 86.028 0,126% 

Ông Phạm Hùng Sơn Thành viên ban kiểm soát 4 0,00% 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên ban kiểm soát 423 0,00% 
















































































































