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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG 
NĂM 2016 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ 
TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG. 

- Tên tiếng Anh: PACIFIC INFRASTRUCTURE PROPERTY  
DEVELOPMENT AND  INVESTMENT CORPORATION.  

- Tên giao dịch viết tắt: PPI CORP. 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303614496. 
- Vốn điều lệ đăng ký  : 482.906.290.000 đồng. 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 482.906.290.000 đồng. 
- Địa chỉ  : 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức, Tp.HCM. 
- Số điện thoại : (84.8) 3 7269 701 
- Số fax  : (84.8) 3 7269 872 
- Website  : www.ppigroup.com.vn 
- Mã cổ phiếu : PPI 

Quá trình hình thành và phát triển 

- Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) tiền thân là Chi 

nhánh Công ty xây dựng công trình 120 thuộc Công ty xây dựng công trình 120 (Tổng Công 

ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) - Bộ Giao thông Vận tải), được thành lập theo 

quyết định số 111/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/4/1994 của Bộ Giao thông Vận tải. Mục tiêu 

chính của Chi nhánh Công ty xây dựng công trình 120 là thực hiện xây dựng, sửa chữa nâng 

cấp hệ thống đường sắt tại khu vực phía Nam, từ Nha Trang trở vào TP.HCM và xây dựng 

hệ thống giao thông tại Đồng Tháp Mười. Sau 02 năm hoạt động cùng với việc hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Chi nhánh đã được đầu tư thiết bị thi công đường bộ đáp ứng với nhu 

cầu phát triển hệ thống giao thông tại miền Nam.  

- Ngày 08/01/2003, Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 120 được đổi thành Công ty 

Xây dựng Công trình Giao thông 135 theo QĐ 054/QĐ ngày 08/01/2003 của Bộ Giao thông 

Vận tải. Cùng với chuyển đổi về tổ chức, Công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng 

hóa sản phẩm, chuyển sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. 
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- Năm 2004 Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 3204/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2004 

chuyển Công ty Xây dựng Công trình giao thông 135 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công 

trình Giao thông I thành công ty cổ phần.  

- Năm 2005, Công ty đã chuyển đổi hệ thống tổ chức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông. 

Các đội sản xuất được chuyển thành Xí nghiệp và Công ty cổ phần thành viên (hoạt động 

theo luật doanh nghiệp) đã tạo điều kiện chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh 

doanh. 

- Xuất phát từ việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với định hướng phát 

triển mới theo quyết nghị Đại hội đồng cổ đông về định hướng chiến lược phát triển bền 

vững trong thời kỳ hội nhập, bảo đảm khai thác tối ưu các nguồn lực của Công ty và các 

doanh nghiệp thành viên, phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô ngành nghề trong hoạt động 

thực tiễn, đồng thời đem lại những lợi ích hài hòa thiết thực cho tất cả cổ đông, khách hàng, 

đối tác và tập thể cán bộ nhân viên Công ty.  

-Từ ngày 01/01/2010 Công ty đã đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Công trình 135” thành: “Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình 

Dương” theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 

0303614496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 25/12/2009, 

việc đổi tên doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế của Công ty và phù hợp với định hướng phát 

triển mới.  

- Ngày 02/4/2010 cổ phiếu của công ty được Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí 

Minh chấp thuận niêm yết theo quyết định số 61/QĐ-SGDHCM. 

- Từ ngày 12/03/2015 Công ty đã đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Cổ phần Phát triển Hạ 

tầng & Bất động sản Thái Bình Dương” thành: “Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án 

Hạ tầng Thái Bình Dương” theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/12/2014 và Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0303614496 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 31/12/2014. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công 

ty tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực. 

- Xây dựng các công trình giao thông; 

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản. 
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Địa bàn kinh doanh chủ yếu tại: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình 

Dương, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Đắk Nông…. 

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

- Mô hình quản trị công ty. 

Hiện tại, công ty đang thực hiện mô hình quản trị theo luật doanh nghiệp 2014 và các quy 

định hướng dẫn hiện hành đối với công ty niêm yết như sau: 

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các cổ 

đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. Đại hội đồng cổ đông thường niên được 

tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 

không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

- Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý của Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Số lượng 

thành viên của Hội đồng quản trị không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 11 

người. Hiện Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ 

tầng Thái Bình Dương bao gồm 05 thành viên. 

- Ban kiểm soát là tổ chức trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông 

bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung 

thực mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương bao gồm 03 thành viên. 
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Cơ cấu bộ máy quản lý 

Sơ đồ bộ máy quản lý điều hành: 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

KHỐI  
PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG 

KHỐI  
NỘI 

CHÍNH 

KHỐI 
 ĐẦU TƯ KINH 

DOANH BẤT 
ĐỘNG SẢN 

KHỐI  
TÀI 

CHÍNH 

Phòng  
Kế hoạch -TT 

Các Chi 

nhánh  

Phòng 

Tổng 

hợp 

Các công ty 

Trực thuộc 

Phòng 

Phát 

triển 

dự án 

– kinh 

doanh Phòng 

Kế toán 

Phòng 
Tài 

chính 

Các công ty 

thành viên 

Phòng  

Kỹ thuật  -TC 

Các công ty 

liên kết 

Phòng 

Truyền  

thông Phòng  

Quản lý TB 
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Các phòng ban nghiệp vụ: 

• Phòng Kế hoạch thị trường: 

- Chức năng 

· Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về công tác khai thác và phát triển thị 

trường. 

· Chủ trì công tác đấu thầu các công trình. 

· Đề xuất kế hoạch đầu tư, phương án vốn, đánh giá hiệu quả đầu tư. 

- Nhiệm vụ.  

· Xây dựng quan hệ với các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án để quảng bá thương 

hiệu, hình ảnh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. 

· Tìm kiếm thị trường và đánh giá các công trình tiềm năng và xây dựng kế 

hoạch thực hiện. 

· Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ mời thầu. 

· Tham dự các hội nghị tiền đấu thầu hoặc liên hệ với bên mời thầu để làm rõ 

yêu cầu (nếu cần). 

· Đánh giá điều kiện năng lực, sự phù hợp của Công ty để đề xuất tham dự thầu 

với lãnh đạo. 

· Chủ trì công tác lập hồ sơ thầu, đảm bảo tính cạnh tranh và bảo mật của các hồ 

sơ thầu. 

· Tham gia thương thảo các điều kiện hợp đồng với sự trợ giúp của luật sư (nếu 

cần) để ký kết hợp đồng khi trúng thầu. 

· Thực hiện đánh giá sau mỗi lần dự thầu để rút kinh nghiệm. 

· Tiến hành đấu thầu thầu phụ (nếu cần). 

· Trao đổi với chủ đầu tư về các nội dung thay đổi, điều chỉnh hợp đồng. 

· Lập kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận hàng quý, năm, Báo cáo thống 

kê về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ hoặc bất thường. 

· Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn 

thành đưa vào khai thác, sử dụng. 

· Lập hồ sơ mời thầu đối với các công trình do Công ty là chủ đầu tư.  

· Kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ thanh 

quyết toán công trình với chủ đầu tư do PPI làm tổng B. 
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· Kết hợp với đơn vị thi công lập hồ sơ thanh toán các khối lượng do Công ty 

làm chủ đầu tư và nhà thầu phụ đối với các công trình PPI làm tổng B.  

· Thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, 

nhà thầu phụ, các đối tác cung ứng vật tư. 

· Lập hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, 

nhà thầu phụ, các đối tác cung ứng vật tư. 

· Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án BT, BOT … 

· Lựa chọn, xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác kinh doanh để thực hiện 

chiến lược đầu tư.  

· Lập hồ sơ dự toán thi công đối với các công trình hạ tầng. 

· Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư và nhà thầu phụ. 

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

• Phòng Kỹ thuật thi công: 

- Chức năng 

· Tham mưu cho Ban tổng giám đốc về công tác thi công và quản lý chất lượng 

các công trình do PPI là chủ đầu tư hoặc là nhà thầu chính. 

· Thực hiện vai trò của nhà thầu chính hoặc tổng thầu đối với chủ đầu tư và thầu 

phụ. 

· Đề xuất kế hoạch phương án thi công, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án. 

- Nhiệm vụ 

· Tổ chức thực hiện giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được công ty 

giao thầu hoặc trúng thầu thi công, giám sát các dự án khu dân cư PPI làm chủ 

đầu tư. 

· Xây dựng các văn bản quy định về quản lý chất lượng và an toàn thi công trình 

Tổng giám đốc phê duyệt. 

· Nghiên cứu hồ sơ thiết kế thi công và thực tế hiện trường để triển khai thi công 

hợp lý nhất. 

· Kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình. 

· Hoàn thiện hồ sơ KCS, hồ sơ hoàn công đúng theo quy định để làm hồ sơ 

thanh quyết toán với chủ đầu tư. 
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· Kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ nghiệm 

thu khối lượng công trình với chủ đầu tư do PPI làm tổng B. 

· Quản lý tiến độ dự án đầu tư và thi công các công trình. 

· Phối hợp với phòng Kế hoạch – Thị trường lập hồ sơ dự thầu các vấn đề liên 

quan đến kỹ thuật thi công, phương án tổ chức thi công, tiến độ thực hiện. 

· Phối hợp thực hiện thủ tục đầu tư các dự án BT, BOT … 

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

• Phòng Phát triển dự án 

- Chức năng 

· Xây dựng và phát triển chiến lược đầu tư bất động sản phù hợp với tầm nhìn và 

chiến lược phát triển của Công ty. 

· Thực hiện quản lý các dự án đầu tư bất động sản được phê duyệt. 

· Đề xuất cải cách tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Nhiệm vụ 

· Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn về bất động sản phù hợp với chiến lược 

phát triển của Công ty. 

· Tìm kiếm nghiên cứu đề xuất về đầu tư các dự án bất động sản, đánh giá các cơ 

hội đầu tư. 

· Thực hiện các thủ tục trình tự đầu tư dự án theo quy định: phê duyệt quy hoạch 

chi tiết, xin cấp giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, các thủ tục về đất đai, 

bồi thường giải phóng mặt bằng. 

· Lập dự án đầu tư trình ban lãnh đạo phê duyệt, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu 

tư. 

· Quản lý tổng mức đầu tư. 

· Lập hồ sơ mời thầu đối với các công trình do Công ty là chủ đầu tư. 

· Kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình.  

· Kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư. 

· Lựa chọn, xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác kinh doanh để thực hiện 

chiến lược đầu tư. 

· Thực hiện các thủ tục hồ sơ về đất đai đối với khách hàng. 

· Tham gia vào các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 
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- Phạm vi hoạt động 

· Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư bất động sản của Công ty. 

· Soạn thảo hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu tư dự án. 

• Phòng Tổng hợp: 

- Chức năng 

· Tham mưu, xây dựng chiến lược nhân sự và văn hóa công ty. 

· Tham mưu xây dựng các quy định về chế độ tiền lương và chính sách đối với 

người lao động trong công ty. 

· Quản trị công tác hành chính trong toàn công ty. Kiểm tra, đôn đốc các bộ 

phận trong công ty thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của công ty. 

· Thiết kế, xây dựng chiến lược phát triển mô hình cấu trúc công ty. 

· Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của công ty. 

· Quản lý sự tuân thủ luật pháp về lao động, sức khỏe và an toàn lao động. 

- Nhiệm vụ 

· Thu thập kế hoạch, xây dựng và tổ chức nguồn nhân sự cho từng bộ phận. 

· Thực hiện tuyển dụng theo yêu cầu của Công ty (trực tiếp hay thông qua các 

nhà tuyển dụng chuyên nghiệp). 

· Thực hiện nghiên cứu, nắm bắt xu hướng thị trường về nhân sự. Xây dựng 

thang, bảng lương phù hợp với quy định hiện hành và tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty. 

· Thực hiện các việc liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp và chế độ chính sách khác cho người lao động trong công 

ty. 

· Soạn thảo các quyết định về tổ chức và nhân sự trong công ty. 

· Phổ biến các chính sách chung về nhân sự của toàn Công ty đến từng nhân 

viên. 

· Lập kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng mềm. 

· Tổ chức đánh giá nhân sự. Quản lý thời gian và hiệu quả làm việc của nhân 

viên. 

· Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác thi đua, khen thưởng. 
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· Tiến hành kiểm tra tuân thủ an toàn lao động và thực hiện tuân thủ các chế độ 

chính sách nhân sự theo yêu cầu pháp luật và quy định của Công ty. 

· Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ (tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản 

đến, phát hành văn bản đi, quản lý lưu trữ văn bản..)  quản lý và sử dụng con 

dấu công ty. 

· Thực hiện việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng. 

· Thực hiện việc quản lý và điều phối xe con phục vụ lãnh đạo và cán bộ trong 

công ty. 

· Tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài trình cấp lãnh đạo 

phân công xử lý theo chức năng quyền hạn của các bộ phận liên quan. 

· Tổ chức, sắp xếp các cuộc họp và tổng hợp nội dung cuộc họp của Công ty để 

thông báo kịp thời tới các đơn vị liên quan. Tổ chức các hội nghị và các sự 

kiện  khánh tiết khác của công ty. 

· Tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ tài sản và an ninh trậ tự và phòng cháy 

chữa cháy trong địa phận của công ty. 

· Thực hiện các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giám đốc. 

• Phòng Kinh doanh: 

· Thực hiện chức năng bán hàng và xây dựng, mở rộng mạng lưới bán hàng 

nhằm giới thiệu, tìm kiếm và thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm của Công 

ty. 

· Lập, đề xuất kế hoạch, phương án, chính sách bán hàng. Đề xuất, thực hiện 

chính sách hậu mãi với khách hàng. 

· Phối hợp với Sàn giao dịch Bất động sản tổ chức các hoạt động, chương trình 

bán hàng: hoạt động khuyến mãi, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, thương hiệu. 

· Quản lý thông tin khách hàng: Thông tin giao dịch, thông tin cá nhân, số lượng 

sản phẩm bán ra. 

· Quản lý công nợ khách hàng. 

· Phối hợp với Phòng Kế toán tiến hành các thủ tục ghi nhận doanh thu dự án. 

· Cập nhật các thông tin có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. 

· Tổ chức nghiên cứu, khảo sát đánh giá thị trường hàng tháng, quý có báo cáo 

phục vụ công tác chung và chỉ đạo của Ban TGĐ. 
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· Phối hợp với Bộ phận Truyền thông cập nhật thông tin kinh doanh trên website 

Công ty và bên ngoài. 

· Phối hợp với Sàn giao dịch Bất động sản, phản hồi thông tin khách hàng (bằng 

văn bản). 

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban TGĐ. 

• Phòng Quản trị Tài chính: 

- Chức năng 

· Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin để phân tích và đánh giá việc sử dụng 

nguồn lực tài chính. 

· Huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho các chiến lược kinh doanh và 

hoạt động của Công ty. 

· Đề xuất, tham mưu chính sách tài chính cho ban lãnh đạo. 

· Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty hay nhóm trong Công ty thực 

hiện các chức năng khác mà Ban tổng giám đốc phân công và ủy quyền. 

- Nhiệm vụ 

· Đề xuất, xây dựng chiến lược tài chính quý, năm. 

· Tìm kiếm, huy động và phân bổ nguồn lực tài chính. 

· Thiết lập hệ thống thông tin phân tích (cùng bộ phận Kế toán). 

· Phân tích, đánh giá về nguồn vốn, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động. 

· Tham gia xây dựng chính sách tài chính. 

· Tham gia thẩm định tài chính cho các dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh. 

· Chuẩn bị báo cáo quản trị và báo cáo thường niên. 

· Tham gia chuẩn bị kế hoạch kinh doanh. 

· Tham gia vào các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

- Phạm vi hoạt động 

· Tổ chức quản trị tài chính Công ty. 

· Phân tích, đánh giá hoạt động công ty con và công ty liên kết. 

· Phối hợp nguồn vốn giữa công ty mẹ và các công ty con. 

• Phòng Kế toán 

- Chức năng 

· Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị. 
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· Hướng dẫn, kiểm tra kế toán các đơn vị phụ thuộc và đơn vị thành viên. 

· Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty hay nhóm trong Công ty thực 

hiện các chức năng khác mà Ban tổng giám đốc phân công và uỷ quyền. 

- Nhiệm vụ 

· Thu thập, ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ. 

· Kiểm tra, giám sát nguồn thu chi. 

· Lập báo cáo tài chính bao gồm cả việc tính toán giá thành tổng hợp và chi tiết. 

· Lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán. 

· Theo dõi, quản lý và đôn đốc công nợ. 

· Kiểm tra tuân thủ pháp luật kế toán, thuế. 

· Xây dựng, duy trì quan hệ với các phòng ban khác. 

· Tham gia vào các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

- Phạm vi hoạt động 

· Tổ chức kế toán tại Văn phòng Công ty, các đơn vị trực thuộc. 

· Giám sát, kiểm tra kế toán tại công ty con và công ty liên kết. 

• Phòng Truyền thông và Quan hệ cổ đông 

- Chức năng 

· Xây dựng và phát triển thương hiệu và hình ảnh công ty. 

· Quản lý thông tin tuyên truyền về Công ty ra công chúng. 

· Tổ chức tất cả các hoạt động liên quan đến cổ đông. 

- Nhiệm vụ 

· Xây dựng và thực hiện kế hoạch, xây dựng hình ảnh của Công ty theo tầm nhìn 

và chiến lược. 

· Tổ chức các hoạt động truyền thông giữa Công ty và cổ đông, các phương tiện 

truyền thông. 

· Xây dựng và phát triển quan hệ với các tổ chức, cơ quan hữu quan, báo giới. 

· Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cổ đông, đối tác chiến lược. 

· Tư vấn, tham mưu ban lãnh đạo về các chiến lược phát triển phù hợp với tầm 

nhìn của Công ty. 

· Tham mưu, soạn thảo các giải đáp và thông tin cung cấp cho cổ đông. 
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· Thực hiện việc công bố thông tin (khi thông tin cần công bố đã được Người có 

thẩm quyền phê duyệt) trên các trang tin điện tử theo quy định của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM. 

· Quản lý, khai thác, đăng tin đối với trang tin điện tử của Công ty. 

· Tham gia vào các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 

Ban Tổng giám đốc. 

• Phòng Quản lý thiết bị 

- Chức năng 

· Tham mưu cho Ban tổng giám đốc về lĩnh vực thiết bị thi công của toàn công 

ty (PPI và các công ty thành viên). 

· Tham mưu công tác đầu tư và thực hiện đầu tư; sử dụng, thuê mướn, khai thác 

an toàn, hiệu quả thiết bị và các phương tiện thi công của Công ty. 

- Nhiệm vụ 

· Tham mưu cho Ban tổng giám đốc về mô hình, quy chế, quy định hoàn thiện tổ 

chức và quản lý mảng thiết bị của công ty. 

· Thực hiện tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giúp ban điều hành 

về công tác quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, trong toàn Công 

ty. 

· Quản lý và thực hiện công tác sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ máy móc thiết bị 

của công ty. Nghiên cứu đề xuất đầu tư, thuê, hoán cải – thiết kế cải tiến thiết 

bị để thực hiện ứng dụng công nghệ thi công mới. 

· Tham mưu và thực hiện xây dựng các dự án đầu tư máy móc thiết bị và triển 

khai các hoạt động kinh doanh xe máy thiết bị hiệu quả cao nhất. Phối hợp với 

các phòng ban trong việc xây dựng đơn giá cho thuê phương tiện, thiết bị. Xây 

dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai các hoạt động kinh doanh xe máy thiết 

bị của Công ty theo cơ chế thị trường. 

· Phối hợp với các đơn vị và các thành viên Tổ định giá và thanh lý tài sản tiến 

hành lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài 

sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc quy định của Công ty và của Pháp luật. 

· Tham mưu công tác điều động các phương tiện, thiết bị, vật tư giữa các đơn vị 

trong toàn hệ thống PPI. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thành viên trong 
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công tác quản lý vật tư thiết bị như soạn thảo ký kết hợp đồng kinh tế (liên 

quan đến việc đầu tư, thuê hoặc cho thuê thiết bị) lập báo cáo quyết toán ca 

máy, vật tư, nhiên liệu ..vv 

· Tham gia công tác xây dựng các định mức, quy chế khoán. 

· Đại diện cho Công ty về mặt chuyên môn làm việc với các đối tác liên quan 

đến dự án đầu tư xe máy thiết bị như: Tư vấn, nhà thầu cung cấp thiết bị, đơn 

vị đăng kiểm, đơn vị kiểm định, đơn vị thẩm định giá...trong quá trình chuẩn bị 

đầu tư đến khi nghiệm thu bàn giao xe máy thiết bị, bảo hành và quyết toán 

vốn đầu tư bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy 

định của pháp luật. 

· Chủ trì soạn thảo các văn bản quy định về vận hành, chăm sóc kỹ thuật, bảo 

dưỡng định kỳ xe máy thiết bị. Chủ trì trong việc xây dựng  kế hoạch bảo 

dưỡng, sửa chữa các thiết bị và công tác bảo hiểm cho phương tiện, thiết bị. 

· Chủ trì xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện thiết bị theo 

thực tế hiện trường thi công  và/ hoặc theo quy định của Nhà nước, quy định 

của nhà sản xuất. 

· Quản lý và đề đạt công tác đào tạo và nâng cao tay nghề đối với  nhân viên 

trong phòng và công nhân vận hành thiết bị. 

· Tổng hợp báo cáo kịp thời về công tác chuyên môn theo quy định. 

· Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu. 

 

Các công ty con, công ty liên kết 

• Danh sách các Công ty con PPI nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ:  

· Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành: Được thành lập ngày 

29/10/2012.  

Địa chỉ trụ sở: 30 lô F, đường 11, khu phố 3, khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức, 

thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. 

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. xây dựng công 

trình kỹ thuật dân dụng khác. Quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng. 

Vốn điều lệ đăng ký: 50 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 99,8% vốn điều lệ công ty 

này (tương đương 49,9 tỷ đồng). 

Vốn PPI thực góp: 23.983.846.289 đồng . 
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· Chi nhánh công ty tại Long An 

Chi nhánh tại Long An được thành lập ngày 29/7/2005, là đơn vị hạch toán phụ thuộc 

trực thuộc Công ty PPI thực hiện chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với 

ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. 

· Văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội 

Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội được thành lập ngày 29/3/2005, là đơn vị thực 

hiện chức năng thay mặt Công ty giao dịch với khách hàng tại khu vực phía bắc. 

• Danh sách các công ty liên kết PPI nắm giữ dưới 50% vốn Điều lệ: 

· Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc: được thành lập 

ngày 10/08/2007. 

 Địa chỉ trụ sở: Số 14, ngõ 161 đường Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội. 

 Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình hạng mục nhà ở cao tầng; Xây dựng 

công trình kỹ thuật, kết cấu công trình, công trình dân dụng; Dọn dẹp và tạo mặt bằng xây 

dựng; Vận tải hàng hóa, vận tải đường sông bằng phương tiện cơ giới; Buôn bán hàng hóa 

vật tư máy móc thiết bị phục vụ xây dựng giao thông; kinh doanh nhà nghỉ khách sạn; Kinh 

doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác; Đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông theo hình thức BOT, BT; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, 

khu đô thị; Khai thác đá và khai thác các loại mỏ khác. 

Vốn điều lệ đăng ký: 7 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 49% vốn điều lệ công ty này. 

Vốn PPI thực góp: 1.536.364.950 đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 

49,7% vốn thực góp. 

· Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương: Được thành 

lập ngày 29/12/2012.  

Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, số 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, 

TP.HCM. 

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống. Sản 

xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn bán lẻ lương thực thực phẩm. Sản xuất 

tinh bột và sản phẩm từ tinh bột… 

Vốn điều lệ đăng ký: 20 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu: 45% vốn điều lệ công ty 
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này (tương đương 9 tỷ đồng). 

Công ty đã giải thể trong năm 2016. 

· Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Cửu Long: được thành lập ngày 

25/02/2012. 

Địa chỉ trụ sở : Lầu 4, 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM. 

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công 

trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp 

thoát nước. Khai thác đá, cát, sỏi đất sét. Nuôi trồng thủy hải sản…. 

Vốn điều lệ đăng ký: 15 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 30% vốn điều lệ công ty 

này. 

Vốn PPI thực góp: 4.500.000.000 đồng. 

4. Định hướng phát triển: 

- Mục tiêu chủ yếu: Tận dụng tối đa nguồn nhân lực, lợi thế hiện có tạo ra sản phẩm, thu 

nhập và lợi ích cho cổ đông và người lao động. Phát triển xây dựng hạ tầng giao thông là mũi 

nhọn, hoàn thiện kinh doanh các sản phẩm bất động sản. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

• Xây dựng cầu đường: Tập trung phát triển có chọn lựa các dự án có vốn đầu tư, đi đôi 

với đầu tư BOT hoặc BT hoàn vốn bằng nguồn trái phiếu Nhà nước trong kế hoạch 

năm 2016 - 2020. 

• Bất động sản: PPI tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện có khả năng thu hồi vốn 

nhanh, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hợp tác kinh doanh + chuyển nhượng một phần các 

dự án đô thị cao ốc, khu công nghiệp. 

• Các lĩnh vực kinh doanh khác: Nghiên cứu và triển khai các ngành nghề có lợi thế 

xuất khẩu như: xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm sản phẩn mà Việt Nam có lợi thế. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình 

chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Phát triển sản xuất kinh doanh gắn 

với bảo vệ môi trường, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước. Tạo ra nhiều sản phẩm phù 

hợp với nhóm dân cư có thu nhập thấp và trung bình. 

5. Các rủi ro: 
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- Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ 

tăng trưởng của các ngành kinh doanh xây dựng, địa ốc… Một nền kinh tế tăng 

trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu đất ở, nhà ở, văn phòng, cao ốc gia 

tăng. Do vậy, tốc độ và việc duy trì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có tác động 

mạnh mẽ đến việc kinh doanh địa ốc, đầu tư xây dựng công trình. Rủi ro kinh tế là 

loại rủi ro hệ thống, nếu xảy ra rủi ro này các doanh nghiệp khó tránh khỏi việc 

chậm tiêu thụ hàng hóa và tồn kho tăng cao. Để hạn chế bớt tác động của rủi ro kinh 

tế, Công ty chú trọng cải tiến hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng và chú trọng 

đến vấn đề quản lý chi phí. 

- Luật pháp Việt Nam hiện nay thường xuyên có sự thay đổi biến động, các văn bản 

luật về Đất đai và Bất động sản luôn được ban hành bổ sung ảnh hưởng không nhỏ 

đến ngành xây dựng nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

nói riêng. Tuy nhiên, Nhà nước đã và đang cố gắng tạo môi trường pháp lý có lợi 

cho nền kinh tế, cho ngành xây dựng và khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng cho đất nước, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất và phát triển.  

- Trong xây dựng cơ bản, các thủ tục nghiệm thu thanh toán thường phức tạp, việc 

nghiệm thu được thực hiện từng phần và việc giải ngân của Chủ đầu tư đôi khi 

không đúng thời gian dẫn đến quá trình hoàn tất hồ sơ hoàn công và phê duyệt quyết 

toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thường mất nhiều thời gian. Điều này ảnh hưởng 

đến tình hình tài chính của Công ty, đặc biệt là các khoản về công nợ phải thu, phải 

trả dẫn đến thời gian quay vòng vốn lâu. 

- Ngoài ra, giá cả nguyên nhiên vật liệu ngành xây dựng như cát, đá, sắt, thép, xi 

măng, xăng, dầu… hiện đã tăng và có xu hướng tăng mạnh làm ảnh hưởng đến chi 

phí và lợi nhuận của Công ty. 

- Bên cạnh đó, do đặc trưng của ngành bất động sản thường sử dụng một phần vốn 

đầu tư của các dự án bằng nguồn vốn vay. Do đó, khi lãi suất thị trường tăng cao sẽ 

làm chi phí lãi vay của Công ty tăng tương ứng, cũng làm ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh … đều gây 

ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể 

gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại 
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(phá hủy một phần hoặc hoàn toàn) … Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy 

ra, Công ty dự kiến sẽ tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các công trình xây 

dựng mà Công ty tiến hành thực hiện theo quy định về hồ sơ xây dựng của từng dự 

án. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM. 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐQT) 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2016 nền kinh tế đã phục hồi tuy vẫn còn chậm, trong bối cảnh đó, PPI đã thực 

hiện các chỉ tiêu đề ra cụ thể như sau 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
Đã thực 

hiện 
Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch 
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng 
thực hiện 

593.700 274.327 46% 

Tổng doanh thu thuần:  456.800 249.388 55% 

Lợi nhuận trước thuế:  38.200 -37.206 -97% 

 

Do khó khăn về đơn hàng xây lắp công trình nên năm 2016, giá trị đầu tư và sản 

lượng thực hiện chỉ đạt được 46% kế hoạch đặt ra, Công ty đã chủ động thực hiện việc cắt 

giảm đầu tư vào các dự án chưa có khả năng sinh lời ngay mà chỉ tập trung đầu tư vào một 

số dự án kinh doanh dở dang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bàn giao căn hộ và nền đất cho 

khách hàng. Trong năm Công ty kinh doanh có lãi và đã thực hiện được kết quả kinh doanh 

như sau: 

Tổng doanh thu và cơ cấu doanh thu: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 

Tăng (+) giảm (-) so với 

năm 2015 

Giá trị Tỷ lệ 

I. Doanh thu thuần bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 

249.388 439.297 -189.909 -43% 

Doanh thu hoạt động xây lắp 514 313.128 -312.614 -100% 
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Doanh thu hoạt động kinh 
doanh bất động sản 

209.674 57.409 152.265 265% 

Doanh thu hoạt động thương 
mại, dịch vụ 

39.200 68.760 -29.560 -43% 

II. Doanh thu hoạt động tài 
chính 

66 82 -16 -20% 

III. Thu nhập khác 2.531 219 2.312 100% 

TỔNG DOANH THU: 251.985 439.598 -187.613 -43% 

 

Doanh thu thuần năm 2016 của Công ty giảm 43% so với năm 2015 và do doanh thu 

hoạt động xây lắp và doanh thu hoạt động thương mại dịch vụ giảm mạnh vì ít đơn hàng. 

Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 265%.  

 Tổng chi phí và cơ cấu chi phí năm 2016.  

 Đơn vị tính: triệu đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 

Tăng (+) giảm (-) so với 

năm 2015 

Giá trị Tỷ lệ 

I. Giá vốn hàng bán 242.385 380.405 -138.020 -141% 

Giá vốn hoạt động xây lắp 7.006 261.028 -254.022 -97% 

Giá vốn hoạt động kinh 
doanh bất động sản 

196.400 50.745 145.655 287% 

Giá vốn hoạt động thương 
mại, dich vụ 

38.979 68.632 -29.653 -43% 

II. Chi phí hoạt động tài 
chính 

8.947 7.811 1.136 15% 

III. Chi phí bán hàng 20 63 -43 -68% 

IV. Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

31.081 13.799 17.282 125% 

V. Chi phí khác: 6.758 1.274 5.484 430% 

TỔNG CHI PHÍ: 289.191 403.352 -114.161 -28% 
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CHỈ TIÊU 

2016 2015 

Giá trị 
% DT 
thuần 

Giá trị 
% DT 
thuần 

Giá vốn hàng bán 242.385 97,19% 380.405 86,59% 

Chi phí bán hàng 20 0,01% 63 0,12% 

Chi phí QLDN 31.081 12,46% 13.799 3,39% 

Chi phí tài chính 8.947 3,59% 7.811 2,03% 

Tổng 282.433 113,25% 402.078 93,18% 

 

 

- Giá vốn hàng bán 

 Do đặc thù kinh doanh của Công ty là xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng và bất động 

sản nên giá vốn hàng bán thường chiếm tỷ trọng lớn, chiếm hơn 80% doanh thu, trong đó chi 

phí nguyên vật liệu là chủ yếu. Vì vậy, Công ty đã xây dựng mối liên hệ với các đối tác cung 

cấp tin cậy nhằm có dự đoán hợp lý về sự biến động của giá cả. Đối với các công trình mà 

Công ty là nhà thầu, Công ty áp dụng việc sử dụng phần ứng vốn để dự trữ nguyên vật liệu 

từ đó tránh biến động giá. 

 Để kiểm soát chi phí sản xuất, Công ty đã áp dụng qui trình quản lý chi phí cho từng 

lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Tại tất cả các cấp đơn vị đều có 01 bộ phận kiểm soát chi phí và 

việc chi tiêu vượt hạn mức phải được phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo chế độ phân cấp 

ủy quyền của Công ty. Cụ thể: 

- Lĩnh vực xây dựng cầu đường: sau khi có dự toán trúng thầu, Công ty căn cứ vào giá 

nguyên vật liệu và biện pháp thi công để lập dự toán thi công với mức khoán chi phí hợp lý 

cho các Công ty thành viên hoặc Công ty con thông qua hợp đồng kinh tế. Đối với các đội 

thi công thuộc Công ty, các vật liệu chủ yếu sẽ do Công ty mua cấp (gồm sắt, thép xây dựng, 

bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, đá ...) dựa trên chào hàng cạnh tranh của các đối tác. Công 

ty chỉ khoán gọn phần nhân công sau khi đã duyệt kinh phí dựa trên số lượng nhân sự cần 

thiết. 

Lĩnh vực đầu tư bất động sản: các chi phí chủ yếu bao gồm chi phí đền bù và xây 

dựng hạ tầng. Chi phí đền bù được tính toán dựa trên quy định của địa phương nơi có dự án; 

chi phí xây dựng hạ tầng sẽ được đấu thầu cạnh tranh nhằm giảm tối đa chi phí. Tổng mức 
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chi phí của dự án được xem xét kỹ lưỡng thông qua tư vấn, thẩm định của Ban Quản lý dự án 

và Phòng Kế hoạch –Thị Trường, Phòng phát triển Dự Án. 

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: 

 Chi phí bán hàng của Công ty rất thấp, năm 2015 – 2016 xấp xỉ trên dưới 1% doanh 

thu. Chi phí bán hàng thấp nhờ uy tín về chất lượng và tiến độ thực hiện dự án của Công ty. 

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty được chuyển đến khách hàng thông qua 

việc truyền bá giữa khách hàng với nhau, thông qua việc các dự án có quy mô lớn là chính, 

nên giảm được các chi phí quảng bá thông tin. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty năm 2016 tăng so với 2015 với giá trị 

17.282 tỷ đồng là do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, làm cho tỷ lệ so với 

doanh thu tăng từ 3,39% lên 12,46% do năm 2016 doanh thu của Công ty sụt giảm. Công ty 

vẫn xác định giữ vững bộ máy quản lý, đội ngũ nhân sự đặc biệt là các kỹ sư để đảm bảo cho 

định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 

- Chi phí hoạt động tài chính: 

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty tăng nhẹ so với năm 2015 ở con số tuyệt đối 

do năm 2016 Công ty đã giảm phần khoản vay và nợ ngắn hạn nhưng vẫn phải vay dài hạn 

để đầu tư dự án Thủ Thừa Bình Thành. Đây là vấn đề mà Công ty đang mạnh mẽ khắc phục 

thông qua hàng loạt các giải pháp tái cấu trúc lại nguồn vốn như tìm kiếm cổ đông chiến 

lược để tăng vốn; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho tại các dự án. 

Có thể nhận thấy trong năm 2016 tỷ lệ chi phí trên Doanh thu tăng ở tất cả các chỉ tiêu 

chi phí. Nguyên nhân chủ yếu là Doanh thu sụt giảm nhưng công ty vẫn phải duy trì bộ máy 

để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 
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2. Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2016: 
1. Ông: Phạm Đức Tấn   Tổng giám đốc  
2. Ông: Đặng Xuân Hùng  Phó Tổng giám đốc  
3. Ông: Phạm Đức Trung  Phó Tổng giám đốc  
4. Ông: Trần Văn Hiền   Phó Tổng giám đốc  
5. Ông: Nguyễn Ngọc Hân  Phó Tổng giám đốc 
6. Ông: Phan Tuấn Dũng  Phó Tổng giám đốc  

 8. Bà: Tô Thị Thúy Hà   Kế toán trưởng 

 Tóm tắt lý lịch các cá nhân Ban điều hành: 

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc. 

Họ và tên: Phạm Đức Tấn 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 01/07/1945 

Nơi sinh: Hà Nội 

CMND: Số: 023451654 Ngày cấp: 30/08/2007 Nơi cấp: CA 

Tp.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 20/3 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng 

Quá trình công tác: 

+ 1980 – 1987 

 

Phó Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 120 – 

Cienco 1 

+ 1987 – 2004 Giám đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng công trình 

120, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 135 – 
Cienco 1 

+ 2004 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 135 (nay là: 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng 
Thái Bình Dương) 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 
PPI:  

Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình 

Dương (PPI). 
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Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 
chức khác: 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công 
trình Cửu Long (Công ty thành viên của PPI). 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Nông sản Thái Bình Dương (Công ty thành viên của 

PPI). 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – 

Bình Thành (Công ty con của PPI). 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Thái Bình Dương (Công ty thành viên của PPI). 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Công trình Miền Đông (Công ty thành viên của 

PPI). 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2016): 

7.007.098 cổ phần chiếm 14,51 % số lượng cổ phần 

lưu hành 

+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu:    7.007.098 cổ phần chiếm 14,51 % số lượng cổ phần 
lưu hành 

Những người liên quan có nắm giữ 
cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Con: Phạm Thị Lan Hương, nắm giữ 19 cổ phần, 
chiếm 0,000039% số lượng cổ phần lưu hành. 

Em: Phạm Thị Thủy, nắm giữ 591.816 cổ phần, chiếm 
1,226% số lượng cổ phần lưu hành. 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Có quyền lợi như cổ đông của Công ty 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

2) Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên: Phạm Đức Trung 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 18/8/1978 

Nơi sinh: Hà Nội 

CMND: Số 024257657 Ngày cấp: 24/07/08 Nơi cấp: CA. Tp. 
HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 
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Địa chỉ thường trú: 57 Đường D5, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

+ 2004 – 2007 

 

Chuyên viên Phòng kinh doanh dự án – Công ty Cổ 

phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình 

Dương (PPI) 

+ 2008 – 2010 Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản – Công ty Cổ 
phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình 

Dương (PPI) 

+ 2010 – 2011 Trưởng Phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Phát 

triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) 

+ 2011 – 04/2012 Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Phát triển Hạ 

tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) 

+ 04/2012 đến nay Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng giám đốc – Công 

ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái 

Bình Dương (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương) 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

PPI:  

Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng giám đốc – Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái 
Bình Dương 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác: 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Nông sản Thái Bình Dương (Công ty thành viên của 

PPI). 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh 

doanh bất động sản Thái Sơn. 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2016): 

0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phần lưu hành 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Cha: Phạm Đức Tấn, nắm giữ 7.007.098 cổ phần 

chiếm 14,51 % số lượng cổ phần lưu hành. 

Chị: Phạm Thị Lan Hương, nắm giữ 19 cổ phần, 

chiếm 0,000039% số lượng cổ phần lưu hành. 
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Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Có quyền lợi như cổ đông của Công ty 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

3) Thành viên Hội đồng quản trị - kiêm Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên: Đặng Xuân Hùng 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 21/9/1974 

Nơi sinh: Hải Phòng 

CMND: Số 025008162 Ngày cấp: 08/07/2008 Nơi cấp: CA TP. 

HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 22/2 Đường 50, Khu phố 8, P. Hiệp Bình Chánh, Q. 

Thủ Đức, Tp. HCM 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường 

Quá trình công tác: 

+ 1997 – 1999 

 

Cán bộ kỹ thuật – Chi nhánh Công ty Xây dựng Công 

trình 120 

+ 1999 – 2003 Phó ban Kinh tế kỹ thuật – Chi nhánh công ty Xây 
dựng Công trình 120 

+ 2003 – 2005 Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Công trình 135 

+ 2005 đến 29/5/2015 

 

29/52015 đến nay 

  

Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Công trình 135 (nay là: Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương) 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái 
Bình Dương 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 
PPI:  

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái 

Bình Dương 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
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tổ chức khác: dựng Công trình Miền Đông. 

Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – 

Bình Thành. 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2016): 

100.033 cổ phần chiếm 0,21% số lượng cổ phần lưu 

hành 

+ Đại diện sở hữu:  0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    100.033 cổ phần chiếm 0,21% số lượng cổ phần lưu 

hành 

Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Có quyền lợi như cổ đông của Công ty 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

4) Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hân 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1979 

Nơi sinh: Tiền Giang 

CMND: Số 281149664 Ngày cấp: 04/12/2012 Nơi cấp: CA 

Bình Dương.  

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 11 Đường 13, KP 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

+ 12/2001 – 06/2007 

 

Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công 
trình 135 

+ 07/2007 – 2010 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Công trình Miền Đông 

+ 2011 – 12/2012 Phụ trách Phòng Tài chính – Công ty Cổ phần Phát 
triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương 
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+ 12/2012 đến nay Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 
PPI:  

Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 
tổ chức khác: 

Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Xuất Nhập 
Khẩu Thái Bình Dương. 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2015): 

8 cổ phần chiếm 0,00002 % số cổ phần lưu hành. 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    8 cổ phần chiếm 0,00002 % số cổ phần lưu hành 

Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Có quyền lợi như cổ đông của Công ty 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

5) Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên: Trần Văn Hiền 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 06/11/1966 

Nơi sinh: Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 

CMND: Số 011355730 cấp ngày 10/12/2013 nơi cấp CA. Tp. 

Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 18, Tập thể 134, Tổ 20B, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Đại học giao thông vận tài – chuyên ngành xây dựng 
đường 

Quá trình công tác: 

+ 1989 – 1992 

 

Làm việc tại phòng kỹ thuật Công ty Công trình giao 

thông 134 

+ 1992 – 1996 Làm việc tại Ban điều hành dự án ADB4 từ Văng 
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Viêng – Luông Pha Băng (Lào) 

+ 1996 – 1998 Làm việc tại Phòng kỹ thuật Công ty Công trình giao 

thông 134 

+ 1998 – 2000 Phó phòng kỹ thuật Ban điều hành dự án ADB2 – N3 

+ 2000 – 2001 Phó giám đốc Ban điều hành dự án V2 (Vinh – Đông 
Hà) 

+ 2001 – 2004 Giám đốc Ban điều hành dự án Lào Cai – Cam Đường 

+ 2004 – 2008 Giám đốc Công ty TNHH BOT đường tránh Thanh 

Hóa 

+ 2008 – 2009 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT đường tránh 
Thanh Hóa 

+ 2009 – 03/2014 Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây 
dựng 18. 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng hạ tầng Thành An 

+ 03/2014 – 07/2014 Phó giám đốc công ty TNHH BOT & BT Quốc lộ 20 

+ 07/2014 – 09/2014 Giám đốc Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – Bình 

Thành 

+ 10/2014 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương. 

Giám đốc Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – Bình 

Thành. 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

PPI: 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác: 

Giám đốc Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – Bình 

Thành 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2015): 

0 cổ phần 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần 

Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 
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Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

6) Kế toán trưởng  

Họ và tên: Tô Thị Thúy Hà 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 22/09/1967 

Nơi sinh: Thanh Hóa 

CMND: Số 021582594 Ngày cấp: 18/12/2014 Nơi cấp: CA. 

Tp. HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 51C Huỳnh Khương Ninh, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

+ 1989 – 10/2004 

 

Kế toán – Công ty Xuất nhập khẩu Lâm nông sản Sài 

Gòn 

+ 11/2004 – 06/2005 Kế toán trưởng – Công ty TNHH Long Toàn 

+ 07/2005 – 09/2007 Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công 

trình 135 

+ 10/2007 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Công trình 135 (nay là: Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương) 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

PPI:  

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác: 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – 

Bình Thành 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2016): 

100.002 cổ phần chiếm 0,21 % số cổ phần lưu hành 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    100.002 cổ phần chiếm 0,21 % số cổ phần lưu hành 

Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 
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Lợi ích liên quan đối với Công ty: Có quyền lợi như cổ đông của Công ty 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những thay đổi trong ban điều hành:  

Ngày 12/07/2016 Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông 

Đặng Văn Phúc. 

Ngày 01/9/2016 Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phan Tuấn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng 

giám đốc. 

Cũng trong năm 2016 HĐQT đã chấp thuận cho ông Hà Hữu Khương thôi giữ chức vụ Phó 

Tổng giám đốc từ ngày 29/10/2016. 

Ngày 31/03/2017 Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông 

Phan Tuấn Dũng. 

Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách đối với người lao động.  

Cơ cấu lao động tính đến thời điểm 31/12/2016 

Thống kê trình độ Số lượng Tỷ lệ 

Trên đại học 03 4,62% 

Đại học 47 72,31% 

Cao đẳng trung cấp 10 15,38% 

Công nhân khác 5 7,69% 

Tổng cộng 65 100,00% 

 
Chính sách đối với người lao động: 
Chế độ làm việc : 

 Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Ở các đội thi công 

hoặc những nhân viên có chức năng nhiệm vụ đặc biệt thì có thể thay đổi thời gian làm việc 

hoặc tăng ca thêm giờ tùy điều kiện cụ thể. 

Chính sách tuyển dụng, đào tạo : 

Ngoài công tác tuyển dụng những nhân viên đã có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn 

Công ty đã thực hiện việc liên kết với các Trường Đại học chuyên ngành (trường Đại học 

Giao thông Vận tải, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí 
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Minh…) để trao học bổng cho những sinh viên ưu tú cần sự tiếp sức đến giảng đường và 

tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp có năng lực để bổ sung nguồn nhân lực của 

mình. 

 Công ty luôn xem trọng việc đào tạo nhân viên là cốt lõi của sự phát triển, cạnh tranh 

và bền vững của mình trong nền kinh tế thị trường. 

Công ty luôn đảm bảo mọi nhân viên đều được đào tạo bổ sung kiến thức theo yêu 

cầu công việc để có đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt các công việc 

được giao. Trong quá trình đào tạo Công ty và người lao động luôn có những cam kết về 

quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng như về vị trí và thời gian làm việc tại Công ty sau thời 

gian học tập. 

 Chế độ phúc lợi, khen thưởng, bảo hiểm xã hội  

Thu nhập bình quân của một lao động năm 2016 là  11,7 triệu đồng/người/tháng. 

 Công ty thường xuyên có chế độ khen thưởng vào các dịp lễ, tết và đặc biệt đối với 

những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến xuất sắc trong công việc sẽ được công ty 

khen thưởng và tạo mọi điều kiện để phát huy. 

Mọi nhân viên trong Công ty đều được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định 

của luật Lao động như BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp công tác phí…. 

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn 
Dự án khu dân cư Vĩnh Phú 2:  

- Quy mô diện tích: 47,41ha.  

- Diện tích đất thương phẩm: 232.000m2  

- Tổng mức đầu tư: 403 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 380 tỷ đồng 

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 95% khối 

lượng toàn dự án: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước, 

cấp điện, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh… đã giao nền cho các hộ dân xây nhà ở và bàn 

giao giấy CNQSDĐ cho khách hàng.  

Dự án khu dân cư Bến Lức (giai đoạn 1):  

- Quy mô diện tích: 27,82ha  
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- Diện tích đất thương phẩm: 136.076m2  

- Tổng mức đầu tư: 288 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 255 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã thi công hoàn thành 98% khối lượng của 

dự án với các hạng như: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp 

nước, cấp điện, cây xanh, chợ tạm… đã giao nền và cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân xây 

dựng nhà ở.  

Dự án khu dân cư Bến Lức - giai đoạn 2 (Long Hội City): 

- Quy mô diện tích: 20,35ha (gồm 2 khu: khu 15,25ha và khu 5,1ha).  

- Diện tích đất thương phẩm: 90.000m2  

- Tổng mức đầu tư: 220 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 169 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án, 

đến nay đã đền bù đạt 95% diện tích toàn dự án và cơ bản hoàn thành hệ thống đường giao 

thông, hệ thống cấp nước - thoát nước, hệ thống cấp điện khu 15,25ha, bàn giao nền đất và 

cấp giấy CNQSDĐ cho khách hàng xây dựng nhà ở. Đang triển khai đầu tư khu 5,1ha.  

Dự án chung cư Newtown Apartment:  

- Quy mô: cao 18 tầng, có 124 căn hộ trên diện tích khu đất 1.909m2.   

- Diện tích sàn thương phẩm: 10.000m2  

- Tổng mức đầu tư: 157 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 157 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành bàn giao căn hộ và cấp giấy 

CNQSDĐ Ở & QSHN Ở cho khách hàng. 

 Dự án đường BT Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh: 

- Quy mô: 16,2 Km 

- Tổng mức đầu tư: 407,9 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 212 tỷ đồng  

Khối lượng công việc đã thực hiện: Cơ bản hoàn thành.  

 Dự án đường BT Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh đoạn Km12+600 –

Km16+600: 

- Quy mô: 04 Km 
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- Tổng mức đầu tư: 31 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 30 tỷ đồng  

Khối lượng công việc đã thực hiện: Cơ bản hoàn thành 

 Dự án đường Cao Tốc Bến Lức Long Thành: Km2+000 – Km7+900 

- Quy mô: 5,9 Km 

- Tổng mức đầu tư: 359 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 155 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: đã hoàn thành đường Công vụ, đang đắp cát 

nền đường chính, thi công cọc xi măng đất, bấc thấm dọc, bấc thấm ngang…. 

 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nội bộ I (Khu cổ đại) trong Khu 

Công viên lịch sử - Văn hoá dân tộc theo hình thức hợp đồng BT 

- Quy mô: 84,15 ha 

- Tổng mức đầu tư: 902 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 21 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: đã quát quang dọn dẹp mặt bằng, đang triển 

khai san lấp mặt bằng và thi công đường giao thông D7, D15. 

3.2 Tình hình tài chính các công ty con, công ty liên kết. 

3.2.1 Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành 

Tổng tài sản: 37.553.651.969 đồng. 

Vốn chủ sở hữu: 23.983.846.289 đồng. 

Doanh Thu: 0 đồng. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 0 đồng. 

3.2.2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Kinh Bắc 

Tổng tài sản: 2.352.491.170  đồng. 

Vốn chủ sở hữu: 937.837.126 đồng. 

Doanh Thu: 0. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 0. 

3.2.3 Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Cửu Long 

Tổng tài sản: 37.553.651.696 đồng. 
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Vốn chủ sở hữu: 6.093.265.409 đồng. 

Doanh Thu:     18.924.537.099 đồng. 

Lợi nhuận: 0  

 
4.Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: triệu đồng. 

 

CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 

Tăng (+) giảm (-) so với 

năm 2015 

Giá trị Tỷ lệ 

Tổng giá trị tài sản 1.008.019 1.298.421 -290.402 -22% 

Doanh thu thuần 249.388 439.298 -189.910 -43% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

-32.978 37.204 -70.182 -189% 

Lợi nhuận khác -4.227 -1.055 -3.172 -301% 

Lợi nhuận trước thuế -37.206 36.150 -73.356 -203% 

Lợi nhuận sau thuế -37.275 28.824 -66.099 -229% 

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015  

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

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 0,98 lần 1,01 lần  

Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 
hạn 

0,82 lần 0,94 lần  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%):      

Tỷ số Nợ/Tổng tài sản 49,76% 58,01%  

Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 99,06% 138,10%  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần):      

Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,25 lần 0,34 lần  

Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 
bình quân 

6,90 lần 0,95 lần  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):      

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -14,95% 6,56%  
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Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015  

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu -7,36% 5,29%  

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản -3,70% 2,22%  

Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 
thuần -13,22% 8,47% 

 

Thu nhập trên cổ phần (EPS) -274 đồng 854 đồng  

Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015, 2016 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty là chấp nhận được, cả hai năm đều xấp xỉ 1 

lần nhưng nhỏ hơn 2 lần. Hệ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2016 nhỏ hơn 1 

lần nhưng ở mức chấp nhận được. 

- Tỷ số Nợ vay/Tổng tài sản (49,76%) và Tỷ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (99,06%) của 

Công ty đều ở mức chấp nhận được. Các tỷ số của năm 2016 tốt hơn năm 2015. 

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty ở mức thấp, do đặc thù của ngành xây 

dựng và kinh doanh bất động sản, các chỉ số này thường thấp hơn các ngành khác. 

Ngoài ra trong những năm qua bị ảnh hưởng của tình hình kinh tế làm cho hoạt động 

của Công ty bị ảnh hưởng nên chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty không được 

cao. 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp do bị ảnh hưởng từ việc bị trích 

dự phòng các khoản phải thu khó đòi gây ra lỗ trong năm 2016 nên chỉ tiêu về khả 

năng sinh lời của Công ty bị thấp. 

-  Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 lỗ nên  Lãi cơ bản trên mỗi cổ 

phiếu giảm từ 854đ/cp năm 2015 xuống -274 đồng năm 2016.  

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

a/ Cổ phần, cổ phiếu: 

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương. 

- Mã cổ phiếu   : PPI 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48.290.629 cổ phiếu  

- Mệnh giá    : 10.000 đồng 

- Loại cổ phiếu   : Cổ phiếu phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 

- Điều lệ công ty, cam kết của người sở hữu: 
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b/ Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/12/2016:  
Bảng cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu: 
 

Tiêu chí 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần nắm 
giữ 

Tỷ trọng 
(%) 

Cổ đông sở hữu bằng hoặc lớn hơn 
5% số lượng cổ phiếu đang lưu 
hành 

1 7.007.089 14,51% 

Cổ đông sở hữu lớn hơn 1%và nhỏ 
hơn 5% số lượng cổ phiếu đang 
lưu hành 

2 2.991.816 6,2% 

Cổ đông sở hữu nhỏ hơn 1%số 
lượng cổ phiếu đang lưu hành 

1.902 38.291.724 79,29% 

Tổng cộng : 1.905 48.290.629 100,0% 
 

Cơ cấu theo thành phần: 

STT Đối tượng 
Số lượng cổ 

phiếu  
Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Số lượng 
cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 
Tổ chức Cá nhân 

1 Cổ đông Nhà nước  0 0 0 0   

2 

Cổ đông lớn (sở hữu 
từ 5% vốn CP trở lên) 7.007.089 14,51% 1 0 1 

-  Trong nước 7.007.089 14,51% 1 0 1 

-  Nước ngoài 0 0,0% 0 0 0 

3 
Cổ đông khác 41.283.540 86,3% 1.904 35 1.869 

-  Trong nước 40.758.627 84,4% 1.889 32 1.857 

-  Nước ngoài 524.913 1,09% 15 3 12 

TỔNG CỘNG 48.290.629 100,00% 1.905 35 1.870 

Trong đó: -  Trong nước 47.765.716 98,9% 1.890 32 1.858 

             - Nước ngoài 524.913 1,1% 15 3 12 

 

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Không có thay đổi. 

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e/ Các chứng khoán khác: Không có 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2016 
Đã thực 

hiện 2016 

Tỷ lệ hoàn 
thành so với 

kế hoạch 2016 

Đã thực 
hiện 2015 

Tỷ lệ thực hiện 
năm 2016 so 
với năm 2015 

Giá trị đầu tư và 
giá trị sản lượng 
thực hiện 

593.700 274.327 46% 549.500 50% 

Tổng doanh thu 
thuần:  

456.800 249.388 55% 439.297 56,8% 

Lợi nhuận trước 
thuế:  

38.200 -37.206 -97% 36.149 -103% 

Năm 2016 Doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kế hoạch là do Công ty thiếu các 

đơn hàng xây lắp, một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông chưa thể triển khai do vướng mắc 

thủ tục liên quan do đó kéo theo doanh thu năm 2016 sụt giảm so với năm 2015. 

Trong năm Ban Tổng giám đốc đã hoạt động rất tích cực để thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh đã đề ra. Nhưng do khó khăn chung của cả nền kinh tế nên các chỉ tiêu về doanh 

thu, lợi nhuận chưa đạt được theo kế hoạch. 

Ban điều hành không mắc sai lầm trong cấu trúc cũng như vận hành doanh nghiệp, nhưng 

có một số hạn chế: 

o Hiệu quả các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết không cao 

o Thủ tục pháp lý và phê duyệt dư án kéo dài, lỡ thời cơ dẫn đến hao tổn tài chính lớn. 

o Trong năm, thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện 

công tác tái cấu trúc công ty trên tất cả các phương diện và đã đạt những kết quả nhất định về 

tổ chức – nhân sự và tài chính . 

2. Tình hình tài chính 

a/ Tình hình tài sản: 

- Về Tổng tài sản: của Công ty đến ngày 31/12/2016 đạt 1.008.020 triệu đồng, giảm 

22% so với tổng tài sản tại thời điểm đầu năm (01/01/2016). Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 

6.603 triệu đồng, tỷ lệ giảm 2,08% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn cuối năm 2016 đạt 

310.396 triệu đồng chiếm tỷ trọng 30,8% tổng tài sản.  
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- Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15.065 triệu 

đồng, tỷ lệ giảm 5,8% so với đầu năm ; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 25.523 

triệu đồng tỷ lệ giảm 91,6% so với đầu năm;. 

- Về nợ xấu: tổng phải thu quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi là 27.532 

triệu đồng, chủ yếu là khoản phải thu từ các công trình giao thông trước đây công ty PPI làm 

thầu phụ cho các nhà thầu khác. Các công trình này đã hoàn thành lâu nhưng chưa được Chủ 

đầu tư thông qua giá trị quyết toán nên dẫn đến việc chậm thu hồi. 

Tài sản dài hạn giảm 283.798 triệu đồng, tỷ lệ giảm 28,92% so với đầu năm. Tài sản 

dài hạn cuối năm đạt 697.623 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 69,2 %. 

CHỈ TIÊU 31/12/2016 31/12/2015 

Tăng (+) giảm (-)  

so với đầu năm 

Giá trị Tỷ lệ 

A. TÀI SẢN         

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 310.396 317.000 -6.604 -2,08% 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền  2.334 27.857 -25.523 -91,62% 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn       

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 242.870 257.935 -15.065 -5,84% 

4. Hàng tồn kho 50.812 19.792 31.020 156,73% 

5. Tài sản ngắn hạn khác 14.380 11.415 2.965 25,97% 

II. TÀI SẢN DÀI HẠN 697.622 981.421 -283.799 -28,92% 

1. Các khoản phải thu dài hạn 426.759 534.211 -107.452 -20,11% 

2. Tài sản cố định 22.247 41.147 -18.900 -45,93% 

3. Bất động sản đầu tư 0 0    

4.Tài sản dở dang dài hạn 237.306 396.388 -159.082 -40,13% 

5.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8.149 6.804 1.345 19,77% 

6.Tài sản dài hạn khác 3.159 2.870 289 10,07% 

TỔNG  CỘNG TÀI SẢN  1.008.019 1.298.421 -290.402 -22,37% 

b/ Tình hình nợ phải trả 

CHỈ TIÊU 31/12/2016 31/12/2015 

Tăng (+) giảm (-)  

so với đầu năm 

Giá trị Tỷ lệ 

B. NGUỒN VỐN     

I. NỢ PHẢI TRẢ  501.648 753.243 -251.595 -33% 

1. Nợ ngắn hạn 317.031 315.987 1.044 0,33% 

2. Nợ dài hạn 184.617 437.257 -252.640 -58% 
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II. VỐN CHỦ SỞ HỮU  506.371 545.178 -38.807 -7% 

1. Vốn chủ sở hữu 506.371 545.178 -38.807 -7% 

2. Nguồn kinh phí và Quỹ khác 0 0 0   

III. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỘNG THIỂU SỐ  
                           

-   
                           

-   
    

TỔNG  CỘNG NGUỒN VỐN 1.008.019 1.298.421 -290.402 -22% 

Xét một cách tổng quát thì đến ngày 31/12/2016 đã có những biến động cả về quy mô 

và cơ cấu nguồn vốn. Về quy mô tổng nguồn vốn giảm 290.402 triệu đồng. Trong khi đó cơ 

cấu nguồn vốn cũng có một số thay đổi đáng kể ở một số khoản mục cụ thể như sau: 

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2016 là 506.371 triệu đồng chiếm tỷ trọng 50,2% tổng 
nguồn vốn, giảm 251.595 triệu đồng, tỷ lệ giảm 33% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm chủ 
yếu do một số nguyên nhân: 

+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đến 31/12/2016 đạt 68.164 triệu đồng, giảm 90.135 
triệu đồng, tỷ lệ giảm 57% so với đầu năm. 

+ Chi phí phải trả đến 31/12/2016 đạt 35.808 triệu đồng, giảm 111.676 triệu đồng. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 

Trong năm Công ty đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc về cơ cấu nhân sự và tổ chức 

theo hướng chuyên nghiệp.  

 Thực hiện phân công chỉ đạo: Mô hình Giám đốc Điều hành giúp Tổng giám đốc 

trong công tác điều hành các hoạt động chung của doanh nghiệp, các Phó Tổng Giám đốc 

được phân công phụ trách từng lĩnh vực: 

� Khối Phát triển Hạ tầng 

� Khối Phát triển dự án 

� Khối Nội chính 

� Khối đầu tư kinh doanh. 

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Hạng mục chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017 

1 Sản lượng và vốn đầu tư 402.100 

2 Doanh Thu 329.050 

3 Lợi nhuận trước thuế 16.625 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016   

41 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 

TY 

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

Năm 2016, nền kinh tế thế giới và Việt nam còn nhiều khó khăn. Các thách thức mà cả 

nền kinh tế và các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt là hạn chế tín dụng rủi ro xuất hiện 

ngày càng nhiều, vốn triển khai các dự án hạn hẹp. Trước bối cảnh đó. Hội đồng quản trị 

PPI đã bám sát chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đã được đặt ra để đảm bảo duy trì hoạt 

động của công ty, đặc biệt là công tác tái cấu trúc doanh nghiệp trong đó đẩy mạnh về 

cấu trúc tài chính và cấu trúc nhân sự. Cơ cấu tổ chức của công ty đã gọn nhẹ và chuyên 

nghiệp hơn, hoạt động sản xuất bình ổn. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa 

đạt được như kế hoạch đã đề ra 

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

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết cúa Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị đã đưa ra. Linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành sản xuất kinh 

doanh, nhưng do điều kiện khách quan của nền kinh tế nên các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 

vẫn chưa đạt được như mong muốn 

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

Nâng cao năng lực thực hiện đầu tư và thi công các công trình phát triển hạ tầng giao 

thông. 

Tập trung đầu tư hoàn thiện các dự án đang còn dở dang, đầu tư cuốn chiếu, dứt điểm 

từng dự án, chuyển công năng dự án theo hướng phù hợp với thu nhập của khách hàng. 

Nâng cao năng lực quản trị điều hành. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hội đồng quản trị: 

 a/ Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị. 
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TT Họ tên 

Số cổ phần 
sở hữu và 
đại diên 

(thời điểm 
31/12/2015) 

Tỷ lệ sở 
hữu trên 
SL lưu 
hành 

Chức vụ Ghi chú 

1 Phạm Đức Tấn  7.007.089 14,51 % 
Chủ tịch 
HĐQT 

Tham gia điều hành 

2 Đặng Xuân Hùng 100.033 0,21% 
Thành viên 
HĐQT 

Tham gia điều hành 

3 Phạm Đức Trung 0 0,0% 
Thành viên 
HĐQT 

Tham gia điều hành 

4 
Nguyễn Vũ Bảo 
Hoàng 

Sở hữu: 
64.860 

Đại diện: 
2.400.000 

0,13% 
 

4,97% 

Thành viên 
HĐQT 

Độc lập không điều hành 

5 
Nguyễn Thanh 
Hùng 

0 0% 
Thành viên 
HĐQT 

Độc lập không điều hành 

 b/ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.  

 c/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng cộng 18 phiên họp; trong đó có 

04 phiên họp định kỳ hàng quý và 14 phiên họp bất thường. Trong các phiên họp, các thành 

viên Hội đồng quản trị đã tham dự gần như đầy đủ. Các quyết định thông qua tại các phiên 

họp Hội đồng quản trị đều được tất cả các thành viên nhất trí cao. Hội đồng quản trị đã ban 

hành tổng cộng 04 nghị quyết, 08 quyết định để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau: 

Công tác tổ chức 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo “Tái cơ cấu tổ chức công ty” hoàn thiện cơ cấu nhân sự 
cấp cao của Công ty, thoái vốn tại các công ty thành viên kém hiệu quả, tăng vốn điều lệ. 

Quản trị đầu tư 

Luôn luôn nghiên cứu nắm bắt tình hình thị trường để ra các quyết định, chủ trương, 

chiến lược kinh doanh phù hợp với biến động của nền kinh tế và tình hình hoạt động của 
Công ty.  

Xem xét phê duyệt các dự án đầu tư và nguồn vốn, nhằm đảm bảo các dự án có tính 
khả thi và hiệu quả cao nhất. 

Theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc huy động và cân đối nguồn vốn để 
thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. 

Thoái vốn tại các dự án không hiệu quả. 
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Công tác giám sát quản lý điều hành 

Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý; 

thường xuyên rà soát, phân tích các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty nhằm kiểm soát 
chặt chẽ chi phí, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, ngăn chặn và hạn chế rủi ro cho hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

 Hội đồng quản trị đã tham dự tất cả các buổi họp giao ban của Ban điều hành để chỉ 

đạo thực hiện và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các 
nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra. 

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

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều là những thanh viên có 

năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản trị kinh doanh. Các thành viên này đã tham dự 

đầy đủ các cuộc họp quản trị.  

 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 

 e/ Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

1. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA) 

2. Ban Kiểm soát 

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

TT Họ tên 

Số cổ phần 
sở hữu và 
đại diên 

(thời điểm 
31/12/2016) 

Tỷ lệ sở 
hữu 

trên SL 
lưu 

hành 

Chức vụ Ghi chú 

1 Bùi Mạnh Hùng 72 0,0001% 
Trưởng 
Ban 

Đã miễn nhiệm ngày 
01/11/2016 

2 
Nguyễn Minh 
Giang 

6 
0,00001

% 
Thành 
viên 

 

3 Trần Đình Huy 0 0,0% 
Thành 
viên 

 

 b/ Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát tổ chức 3 phiên họp. Trong các phiên họp, các thành 

viên ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ. Các biên bản họp đều được tất cả các thành viên nhất 

trí cao. Nội dung các cuộc họp nhằm thực hiện các vấn đề sau: 

- Xem xét, góp ý về các vấn đề hoạt động thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông 

và Hội đồng quản trị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của công ty. 
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- Ngày 01/11/2016 Ban kiểm soát cũng đã họp xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát của ông Bùi Mạnh Hùng.  

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

Ban kiểm soát: 

      Đvt: triệu đồng 

TT Đối tượng Lương Thưởng 
Thù 
lao 

Cộng Ghi chú 

I 
HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ 

      

1 Phạm Đức Tấn  420 6,5  426,5 

 

2 Đặng Văn Phúc 160 6,5  166,5 

3 Đặng Xuân Hùng 353,079 6,5  359,579 

4 Phạm Đức Trung 244,583 6,25  250,833 

5 
Nguyễn Vũ Bảo 
Hoàng 

    

6 Nguyễn Thanh Hùng     

II BAN KIỂM SOÁT       

1 
Nguyễn Minh 
Giang 

    
 

2 Bùi Mạnh Hùng     

3 Trần Đình Huy 137,039 3  140,039  

III BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

      

1 Phạm Đức Tấn  Xem phần HĐQT 
 

   

2 Đặng Văn Phúc Xem phần HĐQT     

3 Đặng Xuân Hùng Xem phần HĐQT     

4 Phạm Đức Trung Xem phần HĐQT     

5 Hà Hữu Khương 222,469 3,5  225,969  

6 Nguyễn Ngọc Hân 301,153 
 

6,5 
 307,653  

7 Trần Văn Hiền 355,840 
6,5 

 362,340  

TỔNG CỘNG 2.194,163 
45,25 

 2.239,413  
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 b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn:  

 
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan: 
 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kỳ Lý do tăng 

giảm 
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Phạm Đức Tấn 6.005.798 12,437% 7.007.098 14,51% 
Đăng ký Mua 
thêm cổ phiếu 
trên thị trường 

2 
Công ty CP Phát 
triển nhà Thủ Đức  

2.400.000 4,97% 2.400.000 4,97%  

3 
Nguyễn Vũ Bảo 
Hoàng 

64.860 0,134% 64.860 0,134%  

4 Đặng Xuân Hùng 100.033 0,00007% 100.033 0,2% 
Đăng ký Mua 
thêm cổ phiếu 
trên thị trường 

5 Hà Hữu Khương 4.140 0,0086% 4.140 0,0086%  

6 Bùi Mạnh Hùng 51.072 0,1058% 0 0% 
Bán trên thị 

trường   

7 Tô Thị Thúy Hà 65.152 0,26% 100.002 0,2% 
Đăng ký Mua 
thêm cổ phiếu 
trên thị trường 

 
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 
 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 
Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch Tỉ lệ 

1 Phạm Đức Tấn 7.007.098 CP 14,51% 

2 Phan Lưu Minh Thịnh 2.278.200 CP 4,72% 

  

 c/ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ  

- Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức như sau: 

- Hình thức hợp tác đầu tư : Không hình thành pháp nhân và phân chia sản phẩm; 

Hợp tác theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 91/HĐHT-08 ngày 04 tháng 07 năm 2008 
và các phụ lục bổ sung sau này để xây dựng dự án khu Dân cư Trung tâm giai đoạn 2, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Công ty làm chủ đầu tư. Theo hợp đồng trên, 
sản phẩm đất nền của dự án sẽ được chia cho hai bên theo tỉ lệ 51% cho Công ty và 49% 
dành cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức. Đến ngày 01 tháng 04 năm 2014, theo 
phụ lục hợp đồng số 03/PLHĐHT thì hai bên phân chia sản phẩm theo tỉ lệ thỏa thuận mới là 



BAo cAo rHrIoNG urf,u 2016

C0ng ty cdn tlugc nh$n35Vo, COng ty CO ptrAn Ph6t tri€n Nhe Thri Dric dugc nhdn65Vo.E€n
ngiy 31 thdng 12 ndm 2016, COng ty C6 phAn Ph6t tri6n Nhe Tht Dric dd g6p

107.520.242.348 tl6ng vi dd nhfn 37.829,703 m'det ndn tuong ring 90.033.091.400 d6ng.
Dg 6n ndy cbn ttang ti6p tgc thgc hiQn.

Trong ndm, C6ng ty ph6t sinh c6c nghiQp vp vdi c6c bOn liOn quan chf y6u sau:

d/ Vi€c thvc hi€n cdc quy dinh vi qudn tri cOng ty:

Trong ndm tht ch cdc b0 phfln tti6u thgc hiqn trit c6ng t6c quAn tri COng ty theo th6ng

F.t l2Il20l2-BTC, di€u lQ vh quy chti quan fti cria C0ng ty. Tuy nhi6n, trong ndm 2016 COng

ty thgc hiQn Eai hQi thudng ni0n 2016 c6 chflm tr6 so vdi quy dinh hi0n hdnh, cl6ng thoi v6n

cdn mQt sO thitiu s6t cria nguoi nQi b0 v€ viQc ddng kf vd b6o c6o giao dfch cO phiiiu eOi vOi

ngucri nQi b0. Kh[c phgc nhanh ch6ng, HQi d6ng qu6n trf chi dao Ban didu hdnh lpp cdcbfuo

c6o trinh lOn tlpi hQi kfp thdi, th6ng tin tdi c6c thdnh vi6n li ngudi nQi b0 vd c6c quy dinh

mdi cria c6c co quan chri quin liOn quan (Vf dg: th6ng tu L5512015-BTC...)

VI" nAO CAO rAr CniNH: b6o c6o tii chinh hgp nh6t itd cuqc ki6m to6n dfnh
kbm.

t. Y ti6n ki€m to6n.

2. B6o c6o tdi chinh duoc ki6m to6n.

OOi tw,gng
MAi quan

hc Giao dlch
Gid tr!
VND

SO dw cudi
ndm phdi thu

(phdi trd)

C0ng ty CO phdn X0y
dUng COng trinh Cuu
Long

COng ty
liOn kdt

Cung cdp dich
VU

42.414.307.349
26,487.186.537

L/ng ti€n 58.300.996.810 7t.348.267.905

Mua hdng 6l.781.333.851
(1.167.548,830)

TM. CONG TY co PHAN DAU TU vA
TTTAT SINH DITOI{G
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