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THÔNG ĐIỆP CỦA  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và toàn thể 

CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO 

(IDICO-UDICO). 

 

Năm 2015 đã qua khi vẫn còn đó những khó khăn của nền kinh tế nói 

chung và ngành xây dựng nói riêng. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, tình 

hình bất động sản đã có những tín hiệu hồi phục tích cực về thanh khoản 

và giá bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ ở một số phân khúc. Theo đó, Công 

ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO–UDICO) đã kịp 

thời nắm bắt cơ hội, chuẩn bị các phương án linh hoạt, phù hợp, tận dụng 

lợi thế và thương hiệu đã được khẳng định trong thời gian qua, từ đó đạt 

được hiệu quả kinh doanh tốt nhất và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đã 

đề ra. 

 

Bước sang năm 2016, là năm của những khó khăn, thách thức cùng những 

cơ hội đang chờ đón phía trước, dựa trên mục tiêu phát triển bền vững 

của Công ty, chúng tôi đại diện cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị 

cùng Ban điều hành IDICO-UDICO sẽ phải nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, 

vượt qua thách thức nhằm củng cố và phát triển vị thế của IDICO-UDICO 

trên thị trường. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành và tin tưởng 

của Quý cổ đông, cùng với sự tín nhiệm của khách hàng, nỗ lực của tập 

thể CBCNV sẽ góp phần khẳng định thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp lên tầm cao mới. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty 

kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đồng 

hành cùng sự phát triển của IDICO-UDICO. 

Trân trọng kính chào ! 

Chủ tịch HĐQT 

Trần Thúy Hường 
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THÔNG TIN CHUNG 

TỔNG QUAN CÔNG TY 

 

 

  

Tên giao dịch  : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 

Tên tiếng Anh  : IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company 

Tên viết tắt  : IDICO–UDICO 

Giấy CNĐKD                  : số 3600486108 do sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng nai cấp lần đầu ngày 

16/02/2005, thay đổi lần 5 ngày 30/07/2015. 

Vốn điều lệ  : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) 

Vốn đầu tư của CSH : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) 

Địa chỉ                            : Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

Số điện thoại  : (84) 61 3560 614  

Số fax   : (84) 61 3560 610 

Website  : www.idico-udico.com.vn 

Mã cổ phiếu  : UIC 
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và
Đô thị (UDICO) được thành lập theo
quyết định số 1714/QĐBXD ngày
06/12/2000 của Bộ Xây Dựng.

Công ty tiến hành cổ phần hóa ngày
21/12/2004 theo quyết định của Bộ
trưởng Bộ Xây Dựng.

Công ty tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng
lên 80 tỷ đồng. Ngày 12/11/2007, cổ
phiếu của Công ty chính thức niêm yết
tại sở GDCK HCM (HOSE) với mã
UIC.

Công ty được trao Giải thưởng 
TOPTEN Thương hiệu Việt 2011 -
Ứng dụng khoa học công nghệ từ 
Liên Hiệp các Hội Khoa Học – Kỹ 
Thuật Việt Nam.

Công ty vinh dự được trao tặng
Huân chương lao động Hạng ba
và Cờ thi đua của Chính phủ.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Đầu tư xây dựng phát triển kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, 

khu kinh tế, các công trình thủy điện, nhiệt điện; 

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

 Thiết kế và thi công các công trình đường dây và trạm biến thế, thi công lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ 

xây dựng; 

 Kinh doanh điện, nước và các dịch vụ kỹ thuật trong các khu công nghiệp và đô thị; 

 Thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nước trong các khu công nghiệp, đô thị và 

khu dân cư; 

 Kinh doanh lắp đặt các thiết bị cơ điện và cơ điện lạnh cho công trình dân dụng và công nghiệp; 

 Khai thác mỏ, chế biến, sản xuất và kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu (xăng, dầu) và vật liệu xây dựng. 

Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; 

 Vận chuyển hàng hóa; 

 Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng. 

 

 

ĐỊA BÀN KINH DOANH   

97,76%

1,13%

0,11%

1,01%

2,25%

Cơ cấu doanh thu theo địa bàn hoạt động

Đồng Nai Long An Hà Nội Bà rịa - Vũng Tàu
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

 

  

Công ty liên kết: CTCP Đầu tư Khai thác khoáng sản Vật liệu Xây dựng – UDICO 

Địa chỉ: Số 176/1, KP1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Điện thoại: 061 861 6197 

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác đá, sỏi, đất sét; Xây dựng nhà các loại; Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng. 

Tỷ lệ IDICO-UDICO sở hữu: 20% 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty  

Đầu tư xây dựng phát triển kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh 

tế, các công trình thủy điện, nhiệt điện. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật 

hạ tầng. Thiết kế và thi công các công trình đường dây, trạm biến thế, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ xây dựng. 

Kinh doanh điện và các dịch vụ kỹ thuật trong các khu công nghiệp, khu đô thị tạo công ăn việc làm và thu nhập 

ổn định cho người lao động, mang lại cổ tức cao cho cổ đông. Thực hiện đầy đủ với ngân sách Nhà Nước đồng 

thời phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. 

Cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp; tiếp tục triển khai các dự án: Hóa An, khu công nghiệp 

Sơn Mỹ 2 – Bình Thuận, khai thác mỏ đá Tân Cang 9. 

 

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

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, IDICO-UDICO luôn nhận thức trách nhiệm đối với môi 

trường, xã hội để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Theo đó, Công ty thường xuyên tổ chức các 

hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn. 
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CÁC RỦI RO 

 

 

  

 

  

  

Rủi ro luật pháp 

Là một doanh nghiệp hoạt động với tư cách pháp nhân 

tại Việt Nam, đồng thời là một Công ty đã được cổ phần 

hóa, thì ngoài những bộ luật, văn bản quy phạm chung 

áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp như: Luật doanh 

nghiệp, Luật lao động, Luật cạnh tranh, Luật thuế, v.v… 

thi Công ty còn phải chịu tác động bởi Luật Chứng khoán 

cùng các văn bản pháp luật, nghị định và các thông tư 

hướng dẫn liên quan khác. Tại Việt Nam, do hệ thống luật 

pháp vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, chỉnh sửa, hoàn 

thiện nên việc thay đổi, điều chỉnh các văn bản pháp lý, 

các định hướng, chủ trương phát triển kinh tế của Nhà 

nước diễn ra khá thường xuyên, đôi lúc có những thay 

đổi khá gay gắt, quyết liệt mà nếu các doanh nghiệp 

không kịp thời cập nhật sẽ tạo nên những rủi ro luật pháp 

rất lớn cho doanh nghiệp. 

Rủi ro khác  

Ngoài các rủi ro nêu trên, Công ty cũng luôn chú trọng đề 

phòng, xây dựng các giải pháp ứng phó đối với các rủi ro 

bất khả kháng khác trong hoạt động (thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, v.v…) nhằm giảm thiểu thiệt hại, giữ an toàn 

về người, tài sản và hoạt động cho Công ty. 

Rủi ro kinh tế 

Năm 2015 trôi qua cùng với những tín hiệu tích cực và 

khả quan so với năm 2014 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi 

ro mang tính vĩ mô. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 

6,68% cao hơn mục tiêu hồi đầu năm là 6,2%, và là mức 

tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng 

cả nước (CPI) năm qua chỉ tăng 0,63%, khá xa so với kế 

hoạch 5%. Đây là mức thấp nhất trong vòng 5 năm. 

Trước tình hình tăng trưởng giá cả ở Việt Nam thấp khiến 

một vài tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam đang đối diện 

với nguy cơ giảm phát. Chi phí sản xuất kinh doanh hiện 

nay chủ yếu vẫn dựa vào thâm dụng lao động giá rẻ và 

các yếu tố như giá cả hàng hóa và giá dầu đều đang đi 

xuống đã khiến lực đẩy tăng giá cả của Việt Nam gần như 

triệt tiêu. 

Thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đạt 2,45 tỷ USD với 

hơn 100 dự án cấp mới và gần 100 dự án xin điều chỉnh 

tăng vốn. Tận dụng tốt sự phục hồi của nền kinh tế, với 

thể mạnh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điện năng, 

thiết kế và thi công các công trình, đặc biệt là hoạt động 

xây dựng các nhà máy sản xuất tiêu thụ điện cho các nhà 

đầu tư nước ngoài tham gia vào các khu công nghiệp tại 

Nhơn Trạch, Đồng Nai, hoạt động kinh doanh của Công 

ty trong năm 2015 tiếp tục đạt được sự ổn định và hiệu 

quả kinh doanh cao. 

Rủi ro tài chính 

Công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu ở mảng thiết kế, 

thi công công trình, dự án về nhà ở tái định cư và văn 

phòng cho thuê, trong khi nguồn vốn đầu tư một phần là 

vốn vay từ ngân hàng, do đó đòi hỏi Công ty phải tính 

toán được hiệu quả dự án, dự toán ngân sách phù hợp, 

nghiên cứu kỹ nhu cầu khách hàng để đảm bảo việc thu 

hồi vốn và tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, công ty cũng 

luôn phải tìm cách tối ưu những chi phí tài chính liên quan 

nhằm tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Năm 2015 đã qua đi với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, IDICO-UDICO 

đã đạt được những kết quả khả quan: 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 

Kế hoạch 

2015 

Thực hiện 

2015 

% so với kế 

hoạch 

% so với 

2014 

Tổng sản lượng 1.868.193   1.899.029   2.171.109  114% 116% 

Doanh thu 1.700.861 1.787.172 1.945.178 109% 114% 

Lợi nhuận trước thuế 34.256 28.016 35.883 128% 105% 

Nộp NSNN 184.678  180.587 200.877 111% 109% 

Thu nhập bình quân người/tháng 14,300 12,085 14,600 121% 102% 

Cổ tức 15% 15% 15% 100% 100% 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú Tỷ lệ sở hữu cá nhân 

Hội đồng quản trị 

1 Trần Thúy Hường Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm 25/06/2015 0,35% 

2 Trần Văn Phú Thành viên HĐQT  0,58% 

3 Mai Quốc Chinh Thành viên HĐQT  0,06% 

4 Lê Đắc Mạnh Thành viên HĐQT Bổ nhiệm 25/06/2015 0,00% 

5 Phan Văn Chính Thành viên HĐQT Bổ nhiệm 25/06/2015 0,00% 

Ban điều hành 

1 Trần Văn Phú Giám đốc  0,58% 

2 Trần Cao Thắng Phó giám đốc  0,02% 

3 Lê Đắc Mạnh Phó giám đốc  0,00% 

4 Phạm Quốc Vượng Phó giám đốc  0,11% 

5 Nguyễn Ngọc Minh Kế toán trưởng  0,13% 

Ban kiểm soát 

1 Hoàng Văn Hiến Trưởng Ban kiểm soát  0,00% 

2 Bùi Đức Minh Thành viên Ban kiểm soát  0,00% 

3 Nguyễn Thị Hồng Thành viên Ban kiểm soát  0,06% 

 

Những thay đổi trong năm 2015: 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngày 25/06/2015; 

Ông Ngô Duy Hiện miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT ngày 25/06/2015; 

Bà Trần Thúy Hường miễn nhiệm chức Phó giám đốc ngày 25/06/2015; 

Bà Trần Thúy Hường bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngày 25/06/2015; 

Ông Lê Đắc Mạnh bổ nhiệm chức Thành viên HĐQT ngày 25/06/2015; 

Ông Phan Văn Chính bổ nhiệm chức Thành viên HĐQT ngày 25/06/2015. 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH 

  

Giám đốc Trần Văn Phú 

Năm sinh: 1967 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Số CP nắm giữ: 46.120 CP chiếm 0,58% VĐL 

Phó Giám đốc Trần Cao Thắng 

Năm sinh: 1979 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Số CP nắm giữ: 1.420 CP chiếm 0,02% VĐL 

Phó Giám đốc Phạm Quốc Vượng 

Năm sinh: 1972 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp 

Số CP nắm giữ: 9.120 CP chiếm 0,11% VĐL 

Phó Giám đốc Lê Đắc Mạnh 

Năm sinh: 1978 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi 

Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% VĐL 
Kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Minh 

Năm sinh: 1979 

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số CP nắm giữ: 10.000 CP chiếm 0,13% VĐL 
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ 

A Theo trình độ 127 100% 

1 Đại học 43 34% 

2 Cao đẳng 4 3% 

3 Khác 80 63% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 127 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 23 18% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 101 80% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 3 2% 

 

  

34%

3%
63%

Cơ cấu theo trình độ

Đại học Cao đẳng Khác

18%

80%

2%

Cơ cấu theo tính chất hợp đồng

Có xác định thời hạn Không xác định thời hạn Thời vụ (công nhật)

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Cơ cấu nhân sự năm 2015 đủ về số lượng, phù hợp về trình độ và đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.  

Năm 2015 Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung Thoả ước lao động tập thể. Bố trí việc làm 100% cho người lao 

động, không có tình trạng nghỉ việc, chờ việc. 

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong đơn vị. Thực hiện thanh toán tiền lương, thưởng 

cho CBCNV, thực hiện nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và kịp thời. Tổ chức cho cán bộ 

công nhân viên đi nghỉ mát nhân các dịp lễ lớn như 30/4, 2/9, v.v… và tổ chức các phong trào thể dục thể thao, qua đó 

tạo điều kiện giao lưu, tạo mối quan hệ thân thiết trong CBCNV - lao động. 

Tổ chức xe đưa đón CBCNV từ TPHCM và Biên Hòa đến Công ty làm việc và ngược lại. 

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động mỗi năm 1 lần. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

  

Dự án KCN Sơn Mỹ II – Bình Thuận:  

 Quy mô: 1.225 ha  

 Tổng mức đầu tư: 2.772 tỷ đồng 

Tình hình thực hiện đến nay: 

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:2000 tại quyết 

định số 2260/QĐ-UBND ngày 04/10/2010. 

Trên cơ sở đó Công ty đã lập các thủ tục chuẩn 

bị đầu tư dự án với quy mô 1.225ha theo quy 

định, tuy nhiên thủ tục xin cấp giấy chứng nhận 

đầu tư để thành lập khu công nghiệp chưa được 

Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận giải 

quyết do ngày 30/09/2013 Thủ tướng Chính phủ 

có văn bản số 1555/TTg-KTN điều chỉnh bổ sung 

quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2020, trong đó diện tích 

KCN Sơn Mỹ 2 được duyệt giảm còn 540ha. 

Dự án Mỏ đá Tân Cang 9:  

 Quy mô: 27,6ha. 

 Địa điểm: xã Phước Tân - huyện Long 

Thành - tỉnh Đồng Nai. 

 Tổng mức đầu tư : 300,5 tỷ đồng. 

Dự án được Công ty hợp tác với Công ty Đồng 

Thuận và Công ty Việt Cường Phát để triển khai 

từ năm 2009, đến nay đã hoàn thành các thủ tục 

chuẩn bị đầu tư, được UBND tỉnh Đồng Nai cấp 

giấy chứng nhận đầu tư cho dự án ngày 

26/4/2012 và cấp phép khai thác mỏ tại quyết 

định số 2185/QĐ-UBND ngày 08/08/2012. Để 

triển khai thực hiện dự án, các bên đã thành lập 

Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Khoáng sản 

Vật liệu xây dựng UDICO (VLXD-UDICO) để tiếp 

nhận quản lý đầu tư khai thác kinh doanh.  

Đến nay Ban quản lý các KCN Bình Thuận đã điều chỉnh xong và đang trình phê duyệt quy hoạch chung toàn khu liên 

hợp công nghiệp dịch vụ Sơn Mỹ theo văn bản số 1555/TTg-KTN ngày 30/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo 

yêu cầu của Ban quản lý các KCN Bình Thuận, Công ty đang chuẩn bị thủ tục để điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 

để trình duyệt và thực hiện các bước tiếp theo tiến tới xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. 

Sau khi được cấp phép, Công ty VLXD-UDICO đã tạm tiếp nhận để phối hợp thực hiện dự án theo nghị quyết số 06/NQ-

HĐQT ngày 10/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty. Đến nay, việc thực hiện đền bù của Công ty VLXD-UDICO đạt 

diện tích khoảng 7ha. Hiện Công ty đang phối hợp với Công ty VLXD-UDICO thực hiện các thủ tục về đất đai để được 

thuê diện tích đất trên. Sau khi thực hiện xong thủ tục thuê đất, Công ty sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo để 

Công ty VLXD-UDICO quản lý khai thác theo đúng quy định của pháp luật.  

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển giao dự án cho Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Khoáng sản Vật liệu xây dựng 

UDICO, Công ty IDICO-UDICO sẽ tiếp tục thoái vốn đầu tư vào dự án này. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN (TIẾP THEO) 

  

Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng 

đường Quốc lộ 1K  

Quy mô 7,03 ha, bao gồm:  

o Chung cư 5 tầng: 9 Block. 

o Chung cư 12 tầng: 2 Block. 

o Nhà liên kế: 8 Block (116 căn hộ). 

o Nhà biệt thự : 24 căn. 

o Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, 

v.v… 

Đến nay Công ty đã triển khai thi công được 

02 block chung cư 5 tầng 1B và 1C (gồm 231 

căn hộ), 01 block nhà liên kế lô E (gồm 07 

căn) và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

giai đoạn 1. 

Nhà Chung cư số 3 – thuộc Khu tái định cư 

CBCNV Khu công nghiệp Nhơn Trạch I và 

khu chung cư Hiệp Phước  

Hạng mục Chung cư 15 tầng số 3 được HĐQT 

Công ty phê duyệt dự án tại quyết định số 

01A/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2010, quy mô 01 

tầng hầm và 15 lầu + tầng kỹ thuật, gồm 208 

căn hộ (diện tích trung bình 57 m2) với tổng 

mức đầu tư 124 tỷ đồng. Triển khai xây dựng 

từ năm 2010.  

Đến năm 2011 lãi suất ngân hàng tăng cao, thị 

trường bất động sản trầm lắng nên Công ty 

tạm dừng đầu tư hạng mục này, khi đó chung 

cư đã hoàn thiện đến sàn tầng 1 với tổng giá 

trị thực hiện là 24,6 tỷ đồng.  

Để sớm thu hồi vốn đầu tư và kết thúc dự án, 

Công ty có kế hoạch đầu tư tiếp hạng mục trên 

trong năm 2016. Hiện Công ty đang phối hợp 

cùng đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục điều 

chỉnh quy mô thiết kế Nhà Chung cư số 3 cho 

phù hợp với nhu cầu thị trường và tình hình 

thực tế, đồng thời tính toán phương án đầu tư 

và hiệu quả kinh tế của chung cư này. Sau khi 

có phương án khả thi Công ty sẽ báo cáo xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi triển khai 

thực hiện. 

Hạng mục chung cư 5 tầng 1A Hóa An: Do thị trường bất động sản tại khu vực dự án còn trầm lắng, số lượng bất 

động sản tồn kho của các dự án lân cận còn nhiều nên Công ty tạm hoãn, không triển khai đầu tư trong năm 2015. 

Công ty sẽ tính toán, nghiên cứu thị trường và quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả dự 

án. 
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Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất 

Trạm biến áp 110/22 kV Nhơn Trạch 5 (quy 

mô đầu tư thêm 1 máy 63 MVA):  

Dự án đã được công ty thực hiện xong giai 

đoạn 1 năm 2011 và giai đoạn 2 năm 2013, 

công suất 126 MVA (2x63MVA) với giá trị đầu 

tư là 87 tỷ đồng. Đến nay, trạm Nhơn Trạch 5 

đang vận hành cùng với trạm Tuy Hạ cung cấp 

điện ổn định cho các nhà đầu tư trong KCN.  

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện của các nhà 

đầu tư hiện hữu và khả năng phát triển phụ tải 

trong thời gian tới, giai đoạn 2016 - 2020 cần 

lắp đặt thêm 01 máy biến áp 63MVA tại KCN 

Nhơn Trạch 5 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng 

điện ngày càng tăng của các nhà đầu tư.  

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 

Tính đến 31/12/2015 Công ty đã tham gia góp vốn vào 05 Công ty cổ phần với tổng giá trị vốn góp là 40,595 tỷ đồng, 

cụ thể: 

1. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO: 2,371 tỷ đồng. 

2. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO: 27,7 tỷ đồng. 

3. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO:  2,644 tỷ đồng. 

4. Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Khoáng sản vật liệu xây dựng UDICO: 3,88 tỷ đồng. 

5. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Quế Võ IDICO: 4 tỷ đồng. 

 

Cổ tức thu được trong năm 2015 đối với các khoản đầu tư tài chính là 4.309.180.800 đồng, trong đó: 

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (12%): 317.308.800 đồng 

 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (16%): 3.991.872.000 đồng 

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO, Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Khoáng 

sản VLXD-UDICO, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Quế Võ IDICO: Không chi trả cổ tức. 

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung thêm 01 máy 63MVA thuộc Trạm biến áp Nhơn 

Trạch 5 vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2025, đến nay đã được Bộ Công Thương 

phê duyệt tại quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015.  

Hiện Công ty đang triển khai hồ sơ thỏa thuận đấu nối với Điện Lực Đồng Nai và các thủ tục chuẩn bị đầu tư cần thiết 

khác. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 397.971.873.014 400.575.294.880 0,65% 

Doanh thu thuần 1.700.861.303.285 1.945.178.342.499 14,36% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 28.092.436.462 31.315.578.317 11,47% 

Lợi nhuận khác  6.163.732.143 4.566.964.899 -25,91% 

Lợi nhuận trước thuế 34.256.168.605 35.882.543.216 4,75% 

Lợi nhuận sau thuế 27.603.573.340 28.913.369.009 4,75% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 15% 15% 0,00% 
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Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận khác 

Năm 2015, tổng giá trị tài sản không có thay đổi nhiều khi tăng nhẹ từ 397 tỷ năm 2014 lên 400 tỷ đồng, tương ứng 

mức tăng 0,65%. Doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có mức tăng đáng kể khi đạt tương ứng 

1.900 tỷ và 31 tỷ đồng, với mức tăng trưởng lần lượt là 14% và 11% so với năm 2014. 

Năm 2015, là năm thứ 5 khi Công ty vẫn duy trì mức cổ tức bằng tiền mặt tương ứng 15% trên mệnh giá cổ phần, 

đây là mức tỷ lệ chi trả cổ tức khá tốt so với các doanh nghiệp khác. 
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CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

 

  

Năm 2014 Năm 2015

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,08 1,29

Hệ số thanh toán nhanh 0,55 0,67
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Khả năng thanh toán

Năm 2014 Năm 2015

Hệ số nợ/Tổng tài sản 54,17% 51,58%

Hệ số Nợ/Vốn CSH 118,22% 106,53%
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Cơ cấu vốn

Tỷ lệ nợ trên tài sản năm 2015 đã giảm từ 

54,17% xuống còn 51,58% trong năm 2015, vì 

tính đến 31/12/2015 Công ty đã trả hết khoản vay 

dài hạn ngân hàng, nợ ngắn hạn ngân hàng đã 

giảm 12% so với năm 2014. Cùng với đó là hệ số 

nợ trên vốn chủ sở hữu cũng có mức giảm từ 

118% xuống còn 107% năm 2015. 

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty tăng 

trong năm 2015 từ 1,08 lần lên 1,29 lần cho thấy 

khả năng thanh toán của Công ty đã được cải 

thiện đáng kể. Trong khi đó, hệ số thanh toán 

nhanh cũng tăng từ 0,55 lên 0,67 lần 
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Năm 2014 Năm 2015

Vòng quay hàng tồn kho 12,75 15,65

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 4,14 4,87
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Năng lực hoạt động

Năm 2014 Năm 2015

LNST/DTT 1,62% 1,49%

LNST/VCSH 15,27% 15,37%

LNST/TTS 6,58% 7,24%

LN HĐKD/DTT 1,65% 1,61%
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Khả năng sinh lời

Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 12,75 vòng năm 

2014 lên 15,65 vòng năm 2015, cho thấy Công 

ty bán hàng nhanh hơn và hàng tồn kho không bị 

ứ đọng nhiều so với năm 2014. Vòng quay tài 

sản cũng cho thấy dấu hiệu tích cực khi tăng lên 

4,87 vòng so với 4,14 vòng năm 2014. 

Các chỉ số khả năng sinh lời trong năm 2015 

không có thay đổi đáng kể so với năm 2014, mặc 

dù doanh số cũng như sản lượng toàn Công ty 

tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu là vì khoản mục 

giá vốn hàng bán tăng mạnh, cụ thể là giá vốn 

kinh doanh điện năng tức giá điện đầu vào biến 

động mạnh trong khi giá bán lẻ theo hợp đồng 

chưa kịp điều chỉnh cũng như bị áp trần bởi các 

chính sách bình ổn giá điện phục vụ hoạt động 

sản xuất của Bộ công thương năm 2015. 
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THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

Tổng số cổ phần: 8.000.000 CP 

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Cổ phiếu quỹ: 0 CP 

Số cổ phần đang lưu hành: 8.000.000 CP 

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 CP 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 

 

 

 

STT Loại cổ đông Số cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%) 

I Cổ đông trong nước 632 6.747.570 84,34% 

1 Tổ chức 7 4.110.080 51,38% 

2 Cá nhân 625 2.637.490 32,97% 

II Cổ đông nước ngoài 76 1.252.430 15,66% 

1 Tổ chức 7 522.340 6,53% 

2 Cá nhân 69 730.090 9,13% 

III Tổng cộng 708 8.000.000 100,00% 

 

 

  

15,66%

51,38%

32,97%

84,34%

Cơ cấu cổ đông

Cổ đông nước ngoài Cổ đông trong nước (tổ chức)

Cổ đông trong nước (cá nhân)
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CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô Thị IDICO tin rằng có sự tương thích giữa phát triển kinh tế và sự bền vững 

của môi trường, do đó Công ty tự nhận thức được trách nhiệm bảo tồn và bảo vệ môi trường trong phạm vi hoạt 

động cũng như bên ngoài. Lãnh đạo công ty cùng tập thể nhân viên Công ty luôn xem công tác an toàn sức khỏe 

và bảo vệ môi trường là công việc cấp thiết, được đặc biệt chú trọng ưu tiên hàng đầu. Cụ thể bằng các công tác 

như: 

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên như điện, giấy, v.v… để giảm thiểu các tác động lên môi trường; 

- Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý và xử lý rác thải công trình, các vấn đề liên quan 

đến sức khỏe của người lao động bao gồm cả tình huống khẩn cấp; 

- Đặt ra các mục tiêu môi trường cho sự phát bền vững thân thiện với môi trường; 

- Phổ biến chính sách môi trường đến toàn bộ CB-CNV Công ty bao gồm cả các nhà thầu và cộng 

đồng địa phương . 

Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện các trách nhiệm 

của Công ty đối với cộng đồng. Đây là những đóng góp đáng tự hào, cũng là những nỗ lực không mệt mỏi nhằm 

bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, đầy nhiệt huyết và thực hiện những trách nhiệm nghĩa vụ của Công 

ty đối với xã hội. 
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 
 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu 
Kế hoạch  

năm 2015 

Thực hiện  

năm 2015 

%TH 2015/ 

KH 2015 

I Tổng giá trị SXKD 1.899.029  2.171.109  114% 

1 Giá trị xây lắp 106.544  106.580  100% 

2 GT dịch vụ điện cho KCN 1.787.172  2.057.174  115% 

3 GT kinh doanh nhà 2.236  2.539  114% 

4 Giá trị SXKD khác 3.077  4.816  157% 

II Tổng vốn đầu tư phát triển 49.000  3.000  6% 

 

  

Nhìn chung năm 2015 Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu 

kế hoạch đã đề ra. Cụ thể các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh như sau: 

Công tác xây lắp 

Năm 2015 Công ty đã trúng thầu được 27 gói thầu với 

tổng giá trị là 63,5 tỷ đồng, đạt 57% tổng giá trị các gói 

thầu đấu thầu. Giá trị các công trình chuyển tiếp từ năm 

2014 là 48,5 tỷ đồng. Giá trị sản lượng xây lắp thực 

hiện năm 2015 là 106,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch 

năm. 

Dịch vụ điện cho KCN 

Giá trị sản lượng dịch vụ điện thực hiện năm 2015 là 

2.057 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Trạm biến áp 

110/22kV Tuy Hạ A và trạm biến áp Nhơn Trạch V hiện 

đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong 

các KCN Nhơn Trạch.  

Kinh doanh nhà  

Giá trị kinh doanh nhà thực hiện năm 2015 là 2,5 tỷ 

đồng, đạt 114% kế hoạch năm. Năm 2015 Công ty chủ 

yếu là cho thuê chung cư Hiệp Phước và làm chủ 

quyền cho các hộ dân thuộc dự án Hiệp Phước và dự 

án Hóa An. 

Tình hình hoạt động tài chính 

Công ty đã làm việc với ngân hàng đảm bảo đủ nguồn 

vốn ngắn hạn và trung hạn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh với lãi suất thấp nhất. (Trong đó vay ngắn hạn 

6%-7%/năm, trung hạn 10%/năm). 

Tập trung thu hồi các khoản nợ đến hạn nhằm làm tăng 

hiệu quả sử dụng vốn. 

Dư nợ vay đến 31/12/2015: 90,7 tỷ đồng 

Trong đó: 

- Vay ngắn hạn: 90,7 tỷ đồng. 

- Vay dài hạn:   0 đồng. 

Thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính năm 2015: 

- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 1,84% 

- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 

18,5% 

- Nợ phải thu: 117,6 tỷ. 

- Nợ phải trả: 206,6 tỷ.   

Trong đó: 

- Nợ ngân hàng:  90,7 tỷ 

- Nợ khách hàng: 115,9 tỷ 

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 1,07 

Đầu tư phát triển: 

Năm 2015 Công ty không đầu tư nhiều, chỉ thực hiện 

chỉnh trang hệ thống hạ tầng như vỉa hè, khuôn viên 

cây xanh, cấp nước sạch tại dự án Khu nhà ở chung 

cư cao tầng đường Quốc lộ 1K Hóa An với giá trị là 03 

tỷ đồng, bằng 6% KH năm.  
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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Cơ cấu nợ

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Cơ cấu tài sản năm 2015 có sự chuyển dịch từ tài sản dài hạn qua tài sản ngắn hạn, cụ thể cơ cấu tài sản 

ngắn hạn tăng từ 58% năm 2014 lên 66% trong tổng tài sản. 

Năm nay, Công ty tiếp tục không có bất kỳ khoản nợ vay dài hạn và khoản mục nợ dài hạn chỉ chiếm chưa 

đến 1% trong tổng nợ. Về cơ cấu nợ ngắn hạn, khoản mục chủ yếu vẫn là phải trả người bán và các khoản 

phải trả ngắn hạn, lần lượt chiếm 35% và 44% trong cơ cấu nợ ngắn hạn. Kế đến là người mua trả trước và 

quỹ khen thưởng phúc lợi tương ứng là 12% và 2%. 

34,85%

12,06%

0,74%3,43%2,07%

0,79%

44,21%

1,85%

Cơ cấu nợ
ngắn hạn

Phải trả người bán

Người mua trả trước

Thuế và các khoản phải nộp

Phải trả người lao động

Phải trả ngắn hạn

Phải trả khá

Vay và nợ thuê tài chính

Quỹ khen thưởng phúc lợi
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CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUÁT KINH DOANH 2016 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 
Kế hoạch  

năm 2016 

% KH 2016/ 

 TH 2015 

I Tổng giá trị SXKD Tr.đồng                 2.215.600  102% 

1 Giá trị xây lắp Tr.đồng                    114.000  107% 

2 GT dịch vụ điện cho KCN Tr.đồng                 2.072.400  101% 

3 GT kinh doanh nhà Tr.đồng                      24.200  953% 

4 Giá trị kinh doanh khác Tr.đồng                        5.000  104% 

II Doanh thu + TN khác Tr.đồng                 2.025.092  104% 

III Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng                      36.200  101% 

IV Nộp NSNN Tr.đồng                    208.090  104% 

V Tổng giá trị đầu tư phát triển Tr.đồng                      83.000  2.767% 

VI Tiền lương Tr.đồng    

    Tổng quỹ lương Tr.đồng                      23.625  101% 

    Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/tháng                      14,600  100% 

VII Cổ tức (Dự kiến) % 15% 100% 

  
Công tác xây lắp:  

Kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2016 là 114 tỷ, bằng 107% 

so với thực hiện năm 2015. Giá trị này gồm các công trình 

chuyển tiếp từ năm 2015 qua với giá trị là 10,6 tỷ đồng và 

các công trình dự kiến đấu thầu trong năm 2016 khoảng 

103,4 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay Công ty đã đấu thầu 

được 09 công trình với giá trị là 42 tỷ đồng. 

Kinh doanh điện: 

Kế hoạch sản lượng điện năm 2016 là 2.072 tỷ đồng, bằng 

101% so với thực hiện năm 2015. Kế hoạch kinh doanh điện 

được xây dựng dựa trên tình hình cung cấp điện thực tế hiện 

nay tại các Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ và trạm Nhơn 

Trạch V của Công ty và dự kiến kế hoạch sử dụng điện của 

các nhà đầu tư trong năm 2016. 

Kinh doanh nhà: 

Kế hoạch sản lượng kinh doanh nhà năm 2016 là 24,2 tỷ 

đồng, gấp 9,5 lần so với thực hiện năm 2015, đây là sản 

lượng cho thuê chung cư 5 tầng số 1, số 2 và bán căn hộ 

Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước. 

Kinh doanh khác: 

Kế hoạch sản lượng kinh doanh khác năm 2016 là 5 tỷ đồng, 

bằng 104% so với thực hiện năm 2015, gồm sản lượng kinh 

doanh Tu, Ti, thiết kế, giám sát đấu nối các công trình trạm 

biến áp cho các Công ty trong KCN Nhơn Trạch. 

Công tác đầu tư phát triển:  

Năm 2016 Công ty dự kiến thực hiện 05 dự án với giá trị đầu tư 

khoảng 83 tỷ đồng, bao gồm: 

 Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K:  

Tiếp tục đầu tư một số hạng mục của hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

như cấp nước, vỉa hè, cây xanh của dự án với giá trị khoảng 2 

tỷ đồng. 

 Nhà Chung cư số 3 – thuộc dự án Khu tái định cư cán bộ 

công nhân viên KCN Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp 

Phước: 

Thi công phần thân chung cư 15 tầng số 3 với giá trị khoảng 48 

tỷ đồng, đạt 40% khối lượng công việc của toàn chung cư. 

 Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Trạm biến áp 

110/22kV Nhơn Trạch V:  

Đầu tư thêm 01 máy biến áp 63MVA số 3, nâng công suất trạm 

từ 126MVA lên 189MVA. Giá trị đầu tư năm 2016 khoảng 17 tỷ 

đồng, đạt 40% khối lượng công việc. 

 Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II – Bình Thuận:  

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung 

được duyệt để có cơ sở lập lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu 

tư cho dự án theo diện tích đã điều chỉnh và các thủ tục chuẩn 

bị khác. Công tác đầu tư tiếp công ty sẽ tính toán kỹ khi đủ điều 

kiện và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi triển khai. 

 Dự án Khai thác mỏ đá Tân Cang 9:  

Phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Khoáng sản vật 

liệu xây dựng - UDICO thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết cho 

dự án và tiếp tục triển khai thủ tục chuyển giao dự án lại cho 

Công ty trên quản lý khai thác theo đúng quy định pháp luật. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 

Năm 2015 lãnh đạo IDICO - UDICO đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Công tác quản lý vận hành, cung cấp điện cho 

các nhà đầu tư trong khu công nghiệp luôn đảm bảo an toàn; các công trình thi công đều đạt tiến độ đề ra, đảm 

bảo chất lượng; các dự án đầu tư được triển khai, thực hiện, quản lý, vận hành theo đúng quy định, tiến độ đã đề 

ra. 

Đơn vị: tỷ đồng 

Kết quả hoạt động SXKD Năm 2014 Năm 2015 Tăng/Giảm 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.700,86 1.945,18 14,36% 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.700,86 1.945,18 14,36% 

Giá vốn hàng bán 1.664,23 1.887,75 13,43% 

Lợi nhuận gộp 36,64 57,42 56,75% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 28,09 31,32 11,47% 

Lợi nhuận khác 6,16 4,57 (25,91%) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 34,26 35,88 4,75% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 27,60 28,91 4,75% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ) 2.784 2.964 6,47% 

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua thì các chỉ tiêu sản lượng, doanh 

thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 35,882 tỷ đồng đạt 128% 

kế hoạch. Chi tiết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty được thể hiện rõ trong Báo 

cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc điều hành. 

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

 

  

Bộ máy lãnh đạo và cán bộ quản lý 

Tập thể Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã thể hiện 

được sự vững vàng về tư tưởng chính trị, quán triệt 

quan điểm, chủ trương định hướng của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên. 

Ban Giám đốc đã tập trung trí tuệ, tranh thủ ý kiến của 

các cổ đông lớn quy tụ mọi nguồn lực, bám sát các 

định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác, xây 

dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể 

và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. Chú trọng công tác 

chỉ đạo, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí, thực hành tiết kiệm, đồng thời thường xuyên kiểm 

tra kiểm soát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. 

Xây dựng, củng cố sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị, 

thực hiện đấu tranh phê bình - tự phê bình nghiêm túc, 

trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý thực hiện các 

nhiệm vụ của mình một cách trung thực, vì lợi ích cao 

nhất của Công ty và cổ đông với mức độ cẩn trọng 

cao. 
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  Về công tác điều hành 

Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám 

đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân 

công nhiệm vụ của Ban Giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ 

và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng 

kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt 

hoạt động của Công ty, nhằm tăng cường trách nhiệm cá 

nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ 

đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty. 

Ban điều hành đã thực hiện tốt việc thống nhất ý kiến về 

những quyết định quan trọng như định hướng kế hoạch, sửa 

đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ. Từng cá nhân đã 

phát huy được năng lực và thể hiện được tư duy, bản lĩnh 

lãnh đạo. Quy chế dân chủ đã được phát huy triệt để, mọi 

vấn đề trong doanh nghiệp đều được đưa ra bàn bạc trước 

khi quyết định phương án thực hiện một cách có chọn lọc. Vì 

vậy việc chỉ đạo điều hành không bị chồng chéo nhưng vẫn 

đảm bảo được tính thống nhất và đạt hiệu quả công tác.   

Năm 2015 Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành Công ty thực 

hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh 

doanh đã đề ra.  

Việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty và các đối tác 

luôn đảm bảo tính khách quan, phù hợp với các quy định của 

pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động, đáp 

ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Quản lý, vận hành các Trạm biến áp 110/22kV (tổng công 

suất 245MVA) và Hệ thống lưới điện phân phối 22kV an toàn, 

cung cấp điện kịp thời, ổn định cho các nhà đầu tư trong khu 

công nghiệp. 

Các công trình do Công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất 

lượng. Công tác thanh quyết toán các công trình xây lắp 

tương đối nhanh gọn, không có nợ đọng dây dưa kéo dài. 

Công tác quyết toán vốn đầu tư được thực hiện đúng theo 

quy định của Nhà nước.  

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng các trình tự, thủ 

tục và quy định hiện hành. 

Công tác tổ chức và sắp xếp cán bộ 

Công ty với cơ cấu tổ chức gồm: 04 phòng, 03 đơn vị, 01 Đội 

trực thuộc, 01 chi nhánh với tổng số 127 CBCNV. Các phòng 

ban và đơn vị trực thuộc được tổ chức sắp xếp hợp lý, đáp 

ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh 

doanh thống nhất từ Công ty xuống các đơn vị trực thuộc. 

Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và các 

chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện theo 

đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật lao động.  

Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty có năng lực 

và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, đã chỉ đạo, 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt 

động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân 

thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp 

hành nghiêm pháp luật Nhà nước. 

Năm qua mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng IDICO-

UDICO đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng 

cổ đông đề ra (ngoại trừ chỉ tiêu đầu tư). Đó là thành quả của 

sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân 

viên, là vai trò định hướng, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng 

quản trị và là sự quyết liệt, linh hoạt trong điều hành của Ban 

điều hành. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều 

hành và toàn thể cán bộ công nhân viên IDICO-UDICO đã 

đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành kế 

hoạch đề ra. 
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  KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

Năm 2016 được dự báo sẽ vẫn còn khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế, Hội đồng quản trị sẽ phải có những chiến 

lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực đồng thời xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên 

tinh thần đổi mới với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông năm 2016 và đảm bảo cho sự phát triển bền vững, an toàn của Công ty, với kế hoạch cụ thể như sau: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Nội dung 
Kế hoạch 

năm 2016 

So với thực 

hiện 2015 

1 Tổng giá trị SXKD 2.215,600 102% 

2 Tổng doanh thu 2.025,092 104% 

3 Lợi nhuận trước thuế                      36,200 101% 

4 Nộp Ngân sách 208,090 104% 

5 Đầu tư phát triển 83,000 2.767% 

6 

Tiền lương   

- Tổng quỹ lương 23,652 101% 

- Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) 14,600 100% 

7 Cổ tức 15% 100% 

 

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương hướng hoạt động năm 2016 như sau: 

- Xác định yếu tố con người - chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đối với việc 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với năng lực của cán bộ. Đồng thời 

yêu cầu Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phát huy hơn nữa năng lực tổ chức, quản lý điều hành của 

mình trên mọi lĩnh vực công tác được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. 

- Thành viên Hội đồng quản trị phải xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công theo từng Quý, cùng với 

các điều kiện triển khai và biện pháp thực hiện phù hợp, chất lượng. 

- Đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử 

dụng vốn/nguồn vốn, v.v…); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy định, quy trình, quy chế và đặc biệt là 

việc nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế.   

- Sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo bảo toàn và phát triển.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm 

tra, kiểm toán nội bộ. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định 

pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư. 

- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý đối với người đại diện phần vốn. 
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các cuộc họp trong năm của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Chủ tịch HĐQT 2/2 100% 
Không còn là 

thành viên 

HĐQT từ ngày 

25/6/2015 
2 Ông Ngô Duy Hiện TV.HĐQT 2/2 100% 

3 Bà Trần Thúy Hường Chủ tịch HĐQT  7/7 100% 
Từ ngày 

25/6/2015 

4 Ông Trần Văn Phú TV.HĐQT 7/7 100%  

5 Ông Mai Quốc Chinh TV.HĐQT 7/7 100%  

6 Ông Phan Văn Chính TV.HĐQT 5/5 100% 
Từ ngày 

25/6/2015 
7 Lê Đắc Mạnh TV.HĐQT 5/5 100% 

 

Thông qua 7 cuộc họp, HĐQT đã ban hành 7 NQ-QĐ về các mặt hoạt động của Công ty trong năm: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 30/3/2015 
Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2015, triển khai kế hoạch quý 

II/2015; Các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

2 02/NQ-HĐQT 23/4/2015 

Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Công ty tại 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO 

và một số nội dung khác. 

3 03/NQ-HĐQT 09/7/2015 

Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 

quý III/2015; Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Bà Trần Thúy 

Hường và một số nội dung khác. 

4 04/NQ-HĐQT 13/7/2015 Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.  

5 05/NQ-HĐQT 16/7/2015 
Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua. 

6 06/NQ-HĐQT 22/9/2015 
Bổ nhiệm lại cán bộ đối với Ông Nguyễn Ngọc Minh - giữ chức: Kế toán 

trưởng Công ty. 

7 07/NQ-HĐQT 13/11/2015 
Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; Kế hoạch, biện 

pháp thực hiện kế hoạch quý IV/2015; và một số nội dung khác. 
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình 

theo sự phân công của Hội đồng quản trị. 

Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 

Do đặc điểm tình hình của Công ty, Hội đồng quản trị IDICO – UDICO chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng 

quản trị. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Trần Thúy Hường Chủ tịch HĐQT 

2 Trần Văn Phú Thành viên HĐQT 

3 Mai Quốc Chinh Thành viên HĐQT 

4 Lê Đắc Mạnh Thành viên HĐQT 

5 Phan Văn Chính Thành viên HĐQT 

 

BAN KIỂM SOÁT 

Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. 

Ban Kiểm soát hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2015, đã 

kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung như sau: 

 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều 

hành Công ty.  

 Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế 

quản lý nội bộ của Công ty. 

 Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2015; xem xét thư quản lý của 

kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc công ty. 

 

  Báo cáo giám sát tình hình hoạt động của HĐQT 

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, các thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm 

cao, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đầy 

đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển 

khai và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ 

đông, đảm bảo hài hoà lợi ích cổ đông, nhà nước và 

người lao động. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ 

hàng quý theo đúng quy định, nhiều cuộc họp có mời 

thêm thành phần Ban Giám đốc và Ban kiểm soát, 

trường hợp không tổ chức được cuộc họp, Hội đồng 

quản trị tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu của các thành 

viên để thông qua. Trong năm 2015, Hội đồng quản 

trị đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, kịp 

thời chỉ đạo Ban điều hành để đưa ra định hướng 

cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh 

của Công ty, giúp Công ty đạt kết quả kinh doanh tốt, 

mang lại lợi ích to lớn và có ý nghĩa cho các Cổ đông.  

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 

được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
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Báo cáo giám sát Ban điều hành 

Năm 2015, Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra 

công tác chỉ đạo điều hành SXKD của Ban điều hành 

thông qua các kết luận chỉ đạo giao ban hàng tuần; Xem 

xét các báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng 

Quý, báo cáo kế hoạch năm; Kiểm tra báo cáo tài chính 

hàng Quý, báo cáo năm. Kiểm tra việc ký kết hợp đồng 

lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và 

các chế độ chính sách với người lao động.  

Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc điều hành 

như sau: 

Cùng với Ban điều hành, Giám đốc Công ty đã triển khai 

thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết 

của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông; thực hiện 

tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động 

lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát 

huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty theo 

đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các quy 

chế, quy định của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp 

luật. 

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, 

theo đúng định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác 

tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị. 

Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích 

cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất 

kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho 

cán bộ công nhân viên. 

Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao 

ban để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của Công ty và các Đơn vị, đồng thời đưa ra những chỉ 

đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, 

thiếu sót. 

Ban giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

Công tác tài chính của Công ty đã được thực hiện nghiêm 

túc, đúng quy định. Công ty duy trì tốt các hoạt động về 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy nổ, 

vệ sinh môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân 

sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao 

động. 

 

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 

với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông 

Trong năm 2015, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban 

giám đốc làm việc độc lập, đồng thời thường xuyên phối 

hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ. 

Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến trong một số 

cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị và của Ban 

điều hành. 

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận 

lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty 

và không làm ảnh hưởng đến công tác của Hội đồng quản 

trị, Ban điều hành cũng như các Đơn vị trực thuộc. 

Toàn bộ Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Thông 

báo kết luận giao ban của Công ty đều được gửi tới Ban 

kiểm soát để xem xét và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời. 

Ban kiểm soát đã báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động của 

mình cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

và được các cổ đông nhất trí thông qua. 
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LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

STT Nội dung 
Số tiền thù lao kiêm nhiệm 

(đồng/người/tháng) 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.000.000 

2 Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 

3 Trưởng Ban kiểm soát 2.000.000 

4 Thành viên Ban kiểm soát 1.000.000 

5 Thư ký Hội đồng quản trị 1.000.000 

 





























































































 

 

BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN 2015 

 

 

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2016 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 

Giám đốc 



  

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (061) 356 0614 - Fax: (061) 356 0610 

Website: www.idico-udico.com.vn 


