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 THÔNG TIN CHUNG 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

Tên  tiếng Việt  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
KỸ THUẬT 

Tên tiếng Anh 
 

Becamex Infrastructure Development Joint Stock 
Company 

Tên viết tắt  Becamex IJC 

Giấy ĐKKD  Số 3700805566 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương 
cấp lần đầu ngày 02/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 
10 ngày  02/02/2017 

Vốn điều lệ   1.370.973.230.000  đồng 

(Một ngàn ba trăm bảy mươi tỷ chín trăm bảy mươi 
ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng) 

Địa chỉ  Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, 
Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Điện thoại  0274.3848 789 

Fax  0274.3848 678 

Email  info@becamexijc.com 

Website  www.becamexijc.com 

Tên chứng khoán  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ 
thuật 

Mã chứng khoán  IJC 

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh doanh bất động sản 

Duy tu, sửa chữa, khai thác thu phí giao thông 

Xây dựng công trình giao thông Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

2007: CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN QL.13 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển 
dự án Quốc lộ 13 trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Phát triển Hạ 
tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) với mức vốn điều lệ ban đầu là 337,47 tỷ đồng 

 

2008: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LẦN 1 

Tăng vốn điều lệ lần đầu từ 337,47 tỷ đồng lên 548,389 tỷ đồng. Công ty Becamex IJC được Sở xây dựng 
tỉnh Bình Dương công nhận đủ điều kiện hoạt động sàn giao dịch Bất động sản 
 

2009: TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Được UBCKNN công nhận là công ty đại chúng 

Được tổ chức Bureau Veritas cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 

 

2010: CỔ PHIẾU IJC CHÍNH THỨC ĐƯỢC NIÊM YẾT 

Cổ phiếu Becamex IJC chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose) ngày 
05/04/2010, số lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 54.838.905 cổ phiếu. Mã chứng khoán: IJC 

Thành lập chi nhánh tại Tp.HCM 

 

2011: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LẦN 2 

Tăng vốn điều lệ từ 548,389 tỷ đồng lên 2.741 tỷ đồng. Chính thức niêm yết bổ sung 219.355.620 cổ phiếu 
phát hành thêm trên SGDCK Tp.HCM theo quyết định số 45/2011/QĐ-SGDHCM ngày 18/04/2011.  

Thành lập chi nhánh tại Tp. Hà Nội 

 

2012: THÀNH LẬP CÔNG TY TRỰC THUỘC 
Thành lập Công ty TNHH MTV IJC do Becamex IJC làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ 

 

2014: THÀNH LẬP CÔNG TY TRỰC THUỘC 

Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex, do Becamex IJC làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ 

Đổi tên Công ty TNHH MTV IJC thành Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex 

 

2015: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC CHI NHÁNH 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội 

 
2016: GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ 

Thực hiện các thủ tục để giảm vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
17/10/2016. 
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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT & DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG 

 

Đạt thành tích Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012 “ Đã năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất vượt qua 
khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững” do Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương trao 
tặng 

 

 

Doanh nghiệp đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9008:2000 cho hoạt động thu phí và kinh doanh bất 
động sản. 

 

 

Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tư tốt nhất qua các năm: 2013, 2014, 2015 

 

 

Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013, 2014 

 

 

Nhận giấy khen của Cục thuế Tỉnh Bình Dương trao tặng vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách thuế 
năm 2015 

 

Là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2016 do Vietstock bình chọn” 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trang 5 
 

 ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động kinh doanh chính của công ty chủ yếu tập trung tại tỉnh Bình Dương cụ thể: hoạt động thu phí 
giao thông của công ty trên tuyến Quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương. Các dự án bất động sản của công ty tập 
trung chủ yếu tại Thành  phố mới Bình Dương tiêu biểu như: Khu biệt thự Sunflower, Chung cư IJC Aroma, 
Khu đô thị IJC…, ngoài ra IJC còn triển khai các dự án khác tại các khu vực lân cận TP Thủ Dầu Một như: 
Thị xã Bến Cát, Tân Uyên… 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

 

Số lượng cổ phần đang lưu hành tại công ty năm 2017: 137.097.323 cổ phần, tất cả các cổ phần là cổ phần 
phổ thông được chuyển nhượng tự do theo quy định của pháp luật. 

 

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO  

TỶ LỆ SỞ HỮU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Nguồn Theo danh sách cổ đông chốt ngày 06 tháng 03 năm 2018) 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CHỦ SỞ HỮU: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2017, Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Cơ cấu cổ đông Số lượng 
cổ đông 

Số lượng cổ 
phần 

Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông trong nước 2.390 131.078.257 95,6% 

 Tổ chức 23 108.532.120 79,2% 

 Cá nhân 2.367 22.546.137 16,4% 

2 Cổ đông nước ngoài 64 6.019.066 4,4% 

 Tổ chức 20 5.845.050 4,3% 

 Cá nhân 44 174.016 0,1% 

 TỔNG CỘNG 2.454 137.097.323 100% 

78.80%

18.20%

Cổ đông sở hữu từ 
5% trở lên

Cổ đông sở hữu dưới 
1%
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CÁC CÔNG TY CON: 

 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BECAMEX (BTI) 

Địa chỉ trụ sở chính: Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, 
Bình Dương. 

Năm 2017, với lĩnh vực hoạt đông chính là cho thuê Trung tâm thương mại, cho thuê văn phòng, 
kinh doanh siêu thị, dịch vụ quản lý tòa nhà, hoạt động bán vé máy bay. Công ty TNHH MTV 
Thương mại Becamex (BTI) ghi nhận doanh thu 82,6 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch, lợi nhuận trước 
thuế và sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng và 7,1 tỷ đồng bằng 99% và 101% kế hoạch. 

CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN  BECAMEX (BHI) 

Địa chỉ trụ sở chính: Becamex Hotel, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình 
Dương. 

Chi nhánh: B2, Hùng Vương, P. Hòa Phú , Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Ngành nghề kinh doanh chính của BHI là: kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ nhà hàng khách 
sạn. Năm 2015, Công ty BHI tiếp tục mở rộng chi nhánh hoạt động tại Thành phố mới Bình Dương 

Kết quả kinh doanh năm 2017: 

Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex (BHI) với lĩnh vực hoạt động chính là: kinh doanh dịch vụ 
lưu trú và dịch vụ nhà hàng khách sạn. Năm 2017, BHI ghi nhận doanh thu đạt 126,7 tỷ đồng đạt 
114% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 23 tỷ đồng và 18,4 tỷ đồng, bằng 148% kế 
hoạch. 

 

 

. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

“Xây dựng thương hiệu Becamex IJC là doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực khai thác quản lý thu phí 
giao thông, xây dựng thi công cơ sở hạ tầng, đầu tư kinh doanh bất động sản và phát triển dịch vụ bất động 
sản sau đầu tư. “ 

 

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

- Xây dựng các giải pháp kiểm soát và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại cho hoạt động 
quản lý và khai thác giao thông nhằm đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng và đưa vào kinh doanh dự án nhà ở thương mại dịch vụ công 
nhân tại các dự án gắn với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi kèm phát triển dịch vụ 
nhằm gia tăng giá trị quỹ đất 

- Xây dựng sàn giao dịch bất động sản trực tuyến 
- Phát triển mảng hoạt động xây dựng thi công các công trình nhà ở,các dự án hạ tầng, dự án 

đường giao thông, các dự án và công trình khác trên địa bàn tỉnh 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

 

Mô hình quản trị tại Công ty Becamex IJC bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội 
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn. 

Đại hội đồng cổ đông, đại diện cho các cổ đông, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Ban Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của 
Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ được giao. 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

BAN KIỂM SOÁT 

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH 

 
PHÒNG 

QUẢN LÝ 
TÀI CHÍNH 

 

CTY 
TNHH 

MTV KS 
BECAMEX 

Ban 
Quản lý 
các Dự 

Án  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

PHỤ TRÁCH KINH DOANH 

CTY 
TNHH 

MTV TM 
BECAMEX 

 
PHÒNG 

KD&PTDA 
 
 

TTP 
Vĩnh 
Phú 

TTP 
Suối 
Giữa 

 

Bộ 
phận 
Hậu 

Kiểm 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT-THU PHÍ– NHÂN SỰ 

Ban 
quản lý  
Quốc lộ 

13 

 
BAN PHÁP 

CHẾ 

 
 

BỘ PHẬN 
CNTT 

 
PHÒNG  
HCNS 

 

 
PHÒNG 

KỸ THUẬT 
 

 
PHÒNG  

QUẢN LÝ 
THU PHÍ 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
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DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH 
 
 “ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BECAMEX IJC GỒM 4 THÀNH VIÊN. TRONG ĐÓ, 1 TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ 
TRÁCH CHUNG, 3 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KINH DOANH, KỸ THUẬT 
VÀ NHÂN SỰ” 
 
Ông ĐỖ QUANG NGÔN - Tổng giám đốc 
 
Tốt nghiệp cử nhân kinh tế và có 19 năm kinh nghiệm giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị trực thuộc của 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp–TNHH MTV (Becamex IDC Corp). Từ năm 2007 đến nay, 
giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty  
 
Ông TRƯƠNG ĐỨC HÙNG -Phó Tổng giám đốc  

Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng. Từ năm 1997-2008, làm việc tại Tổng Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công nghiệp và giữ các vị trí phó giám đốc, giám đốc xí nghiệp bêtông nhựa nóng, giám đốc xí 
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Becamex 

Tháng 6/2008- 6/2015: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Becamex.  

Tháng 4/2010- nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước 

Tháng 6/2014-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, Phó chủ tịch HĐQT Công ty 
Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương. 

Tháng 6/2015-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty 
Becamex IJC 

 

Bà VÕ THỊ HUYỀN TRANG- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc  

Tốt nghiệp cử nhân Ngành quản trị Kinh Doanh Marketing. Từ 07/2010 -tháng 9/2015, giữ nhiều vị trí quan 
trọng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư ISC; Ban Quản lý dự án NOXH trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư 
và Phát triển Công nghiệp- TNHH MTV. Từ tháng 09/2015 chuyển về làm việc tại Công ty Becamex IJC 
giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh Doanh và Phát triển Dự án. Tháng 05/2016 giữ chức vụ Phó Tổng giám 
đốc tại Công ty Becamex IJC. 
 

Ông TRỊNH THANH HÙNG- Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

Tốt nghiệp ngành Kinh tế công nghiệp–Đại học Kinh tế TP..HCM. Từ năm 1988 – 2007, giữ các chức vụ kế 
toán viên, phó phòng kế toán và kế toán trưởng tại Công ty VIFACO Bình Dương. Từ năm 2007 chuyển về 
làm việc tại Becamex IJC và giữ chức vụ Kế toán trưởng. Tháng 06/2014 đến nay ông giữ chức vụ Phó 
Tổng giám đốc công ty 
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TỔNG SỐ CÁN BỘ NHÂN VIÊN 

 

CÁN BỘ NHÂN VIÊN 

LÀ TỔNG SỐ NHÂN SỰ BECAMEX IJC TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2017 

 

SỐ LƯỢNG, TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN 

Nội dung  Năm 2015  Năm 2016 

Số lượng CBNV 
(người) 

 268  264 

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 

 8.787.398  9.275.664 

 

CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO TRÌNH ĐỘ 

 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Tại Becamex IJC, chúng tôi luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động như: thực hiện đóng 
BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động, thực hiện chi lương thưởng theo hiệu quả hoạt động kinh 
doanh và quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, các chính sách phúc lợi của công ty dành cho người lao động trong năm 2017 được triển khai 
thông qua một số hoạt động như: thăm hỏi CBNV khi ốm đau, giúp đỡ CBNV có hoàn cảnh khó khăn, thực 
hiện các chương trình khám sức khỏe toàn diện cho nhân viên; xây dựng các khoản phụ cấp cho CBNV 
công tác tại công trình; khen thưởng cho con em CBNV đạt thành tích cao trong học tập 

Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBNV. Chú trọng bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý tiềm năng đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, xây dựng tinh thần đoàn 
kết phát huy, sáng tạo và năng động trong công việc.  

 

64 người

20 người

180 người

Đại học và trên đại học

Cao đẳng và trung cấp

Lao động phổ thông
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 

I/ TÌNH HÌNH CHUNG 
 Năm 2017 khép lại với những con số thống kê chính thức rất ấn tượng so với năm 2016, tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,81%, mức tăng trưởng này đã vượt mục tiêu đề ra là 6,7% và 
cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước 
đạt 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,07%, đây là 
mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, đóng góp 0,21% trong tổng mức tăng trưởng GDP nói 
trên. Nhìn chung, thị trường bất động sản năm 2017 đã tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng, giữ được 
sự phát triển tương đối ổn định, các phân khúc và sản phẩm bất động sản đã có sự tái cơ cấu lại hợp 
lý hơn,  
 
           Năm 2017, tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật “ Becamex IJC” được xem là 
năm kinh doanh đạt nhiều thuận lợi khi mà các mãng kinh doanh cốt lõi tại Becamex IJC đều hoàn 
thành tốt các kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. 
 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017 
1.    Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả kinh doanh 
 
1.1  Chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017:  

                                                                                                                ĐVT: Tỷ đồng 
 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 
năm 2017 

TH2017/KH2017 
(%) 

Tổng doanh thu 869 958 110% 

- Họat động thu phí 238 255 107% 

- Hoạt động KDBĐS 256 288 112% 

- Hoạt động XD & Thi công HT 183 161 88% 

- Hoạt động hợp tác kinh doanh - 46 - 

- Hoạt động kinh doanh khác 192 208 108% 

Tổng chi phí 659 736 112% 

Lợi nhuận trước thuế 210 222 106% 

Lợi nhuận sau thuế 175 184 105% 

 

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 958 tỷ đồng, bằng 48% so với năm 2016 và đạt 110% kế hoạch, lợi 
nhuận trước thuế đạt 222 tỷ đồng và sau thuế đạt 184 tỷ đồng lần lượt tăng 38% và 44% so với năm 
2016, đạt 106% và 105% so với kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 62 tỷ đồng 
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1.2   Chỉ tiêu kết quả kinh doanh công ty mẹ  năm 2017: 
 

                                                                         ĐVT: Tỷ đồng 
 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 
năm 2017 

TH2017/KH2017 
(%) 

Tổng doanh thu 699 779 111% 

- Họat động thu phí 238 255 107% 

- Hoạt động KDBĐS 256 288 112% 

- Hoạt động XD & Thi 
công HT 

183 161 88% 

- Hoạt động hợp tác 
kinh doanh 

- 46 - 

- Hoạt động kinh 
doanh khác 

22 29 132% 

Tổng chi phí 502 576 115% 

Lợi nhuận trước thuế 197 203 103% 

Lợi nhuận sau thuế 167 172 103% 

 

2. Hoạt động kinh doanh: 

2.1 Lĩnh vực thu phí giao thông 

Tổng lưu lượng xe qua hai trạm thu phí năm 2017 đạt 18,1 triệu lượt xe tăng 10% so với năm 2016. 
Doanh thu thu phí đạt 255 tỷ đồng tăng 7% so với kế hoạt đề ra. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế 
đạt 162 tỷ đồng và 138,6 tỷ đồng hoàn thành 101% và 103% kế hoạch đề ra. 

2.2 Kinh doanh Bất động sản:  

      Hoạt động bất động sản tại Becamex IJC đã có một năm phát triển khởi đầu cho sự tăng trưởng, 
với hơn 76.440 m 2 diện tích của 474 căn nhà phố và biệt thự được bán ra trong năm 2017 từ các dự 
án như:  Sunflower, Vành đai 4, Phố thương mại IJC,The Green River, Khu dân cư ấp 4 Tân Bình 
và một số dự án khác. Doanh thu ghi nhận cho năm 2017 đạt 288 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế 
hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 26 tỷ đồng  và sau thuế đạt 21 tỷ đồng, lần lượt đạt 298% và 300% 
kế hoạch đề ra.  

2.3 Xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng:   

       Doanh thu từ hoạt động xây dựng năm 2017 đạt 161 tỷ đồng hoàn thành 88% kế hoạch năm. 
Lợi nhuận gộp đạt 8 tỷ đồng đạt 31% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 8,6 tỷ 
đồng là do việc thực hiện phân bổ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm tăng 
so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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2.4. Hoạt động hợp tác kinh doanh: 

       Đây là hoạt động hợp tác đầu tư xây dựng dự án Becamex City Center, hợp tác giữa công ty 
Becamex IJC và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP. Năm 2017,  hoạt động này 
ghi nhận doanh thu đạt 46  tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 8,8 tỷ đồng và sau thuế đạt 7 tỷ 
đồng.  

 

2.5. Hoạt động kinh doanh khác:  

      Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác tại Becamex IJC bao gồm doanh thu bất động sản sau 
đầu tư; Doanh thu hoạt động của hai công ty thành viên Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex 
(BHI) và  Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex (BTI); Doanh thu tài chính và doanh thu 
khác. Doanh thu năm 2017của hoạt động này đạt 208 tỷ đồng bằng 108% kế hoạch và lợi nhuận 
trước thuế và sau thuế đạt 33,8 tỷ đồng và 26,6 tỷ đồng đạt 140% và 133% kế hoạch đề ra. 

 

3. Hoạt động thi công xây dựng: 

      Năm 2017, Công ty tiếp tục công tác hoàn thiện công trình nhà ở xã hội các block K1, K2, K3 
và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, dân dụng và công nghiệp với tổng giá trị hợp đồng đạt 347 tỷ 
đồng, doanh thu ghi nhận trong năm đạt 161 tỷ đồng từ các dự án như sau: Dự án Becamex Tokyu 
gói thầu hạ tầng kênh và cảnh quan cho dự án Khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương, Khu DFG giai 
đoạn 1A; gói thầu F9 cho dự án Khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương; Hạ tầng thuộc dự án VSIP II 
mở rộng; Dự án đường Mỹ Phước TânVạn; hạ tầng giao thông Khu công nghiệp Bàu Bàng và các 
dự án, công trình khác v.v.... 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

1. KẾT QUẢ KINH DOANH 

                                                                                       ĐVT: Tỷ đồng              

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % tăng/giảm 

Doanh thu thuần 1.970 948 (52%) 

Gía vốn hàng bán 1.615 527 (67%) 

Lợi nhuận gộp 355 422 19% 

Chi phí tài chính 116 119 2,3% 

Chi phí bán hàng  37 34 (8%) 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 48 55 14,5% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 158 216 37% 

Lợi nhuận trước thuế 160 222 38% 
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Lợi nhuận sau thuế 128 184 44% 

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu 434 1.104  

Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (%) 8%/VĐL 10%/VĐL  

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật) 

 

Phân tích về doanh thu và lợi nhuận: 

Doanh thu thuần giảm 1.022 tỷ đồng, tương đương 52% và giảm từ 1.970 tỷ đồng năm 2016 xuống 948 tỷ 
đồng năm 2017, chủ yếu là do doanh thu của hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2017 so với năm 2016 
giảm 1.123 tỷ đồng, tương đương 79%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh bất động 
sản năm 2017 so với năm 2016 tăng 19 tỷ đồng. 

Lợi nhuận gộp tăng 67 tỷ đồng (tương đương tăng 19%) từ 355 tỷ đồng năm 2016 lên 422 tỷ đồng năm 
2017. Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần cả năm 2017 đạt 44% 

Chi phí tài chính tăng 3 tỷ đồng (tương đương 2,3%), từ 116 tỷ đồng năm 2016 lên 119 tỷ đồng năm 2017 
do lãi vay trong năm không được vốn hóa đối với các dự án Becamex IJC đã bán cho khách hàng.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7 tỷ đồng (tương đương 14,5%), từ 48 tỷ đồng năm 2016 lên 55 tỷ đồng 
năm 2017 là do điều chỉnh lương tiếu thiểu vùng và chi phí nguyên vật liệu tăng so với cùng kỳ năm 2016 

 

2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

                                                                                  ĐVT: Tỷ đồng             

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % tăng/giảm 

Tổng tài sản 

 Tài sản ngắn hạn 

 Tài sản dài hạn 

9.134,68 

7.503,08 

1.631,60 

8.022,90 

6.134,99 

1.887,91 

(12%) 

(18%) 

15,7% 

Nguồn vốn 

 Nợ phải trả 

 Vốn chủ sở hữu 

9.134,68 

6.166,42 

2.968,26 

8.022,90 

6.363,19 

1.659,71 

(12%) 

3,2% 

(44)% 

Phân tích về bảng cân đối kế toán: 
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CƠ CẤU TÀI SẢN 

Tổng tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2017 giảm 12% từ 9.134,68  tỷ đồng năm 2016  
xuống 8.022,90 9 tỷ đồng năm 2017, do tài sản ngắn hạn giảm 1.368,09 tỷ đồng, chiếm 76,46% tổng tài sản. 

CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

Tổng cộng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2017 giảm 1.111,78 tỷ đồng (tương ứng giảm 12%) so với năm 
2016 là do: 

Nợ phải trả tăng 3,2% từ  6.166,42 tỷ đồng năm 2016 lên 6.3.63,19 tỷ đồng năm 2017, do nợ ngắn hạn tăng 
769 tỷ đồng (tương ứng tăng 23,7% so với năm 2016  

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2017 giảm 1.308,55 tỷ đồng, tương ứng giảm 44% so với 
năm 2016  là do công ty thực hiện giảm vốn điều lệ trong năm 2016. 

3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ                              

                                                                                                                 ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 118,18 1.475,88 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (13) (11,2) 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (109,94) (1.463,68) 

Dòng tiền thuần (4,77) 0,96 

Số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ 71,86 72,83 

 

4. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần) 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 

Hệ số thanh toán nhanh 

 

2,12 

0,69 

 

1,53 

0,19 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%) 

Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản 

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 

 

0,67 

2,07 

 

0,79 

3,83 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (vòng) 

Vòng quay tài sản: Doanh thu thuần/ Tổng tài 
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sản bình quân 0,21 0,11 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%) 

Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 

Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần 

 

0,06 

0,04 

0,01 

0,08 

 

0,19 

0,11 

0,02 

0,22 

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2017 là 1,53 lần chứng tỏ rằng công ty đảm bảo thanh 
khoản các khoản nợ ngắn hạn.  

Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản tăng từ 0,67% lên 0,79% và Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu cũng tăng 
2,07 lần lên 3,83 lần là do năm 2017 công ty thực hiện giảm vốn điều lệ từ 2.741 tỷ đồng xuống còn 
1.350 tỷ đồng 

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi năm 2017 nhìn chung tăng so với năm 2016 mặc dù năm 2017 
tổng doanh thu giảm so với năm 2016 nhưng do các khoản chi phí giảm nên lợi nhuận của các hoạt 
động nhìn chung tăng trưởng tốt. 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2017 

Đầu tư cho hoạt  động kinh doanh bất động sản:  511 tỷ đồng 

Đầu tư cho hoạt động thu phí: 10 tỷ đồng 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 
2018 như sau: 

Về lĩnh vực kinh tế, năm 2018 phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; 
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 
3%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 
33% - 34% GDP. 

Thị trường bất động sản năm 2018, được dự báo có thể vẫn tiếp tục phục hồi, tăng trưởng, giữ 
được sự phát triển ổn định, nhu cầu đối với phân khúc nhà ở vừa túi tiền sẽ tiếp tục tăng và đặc biệt 
đối với các dự án “bất động sản xanh”, có không gian sống thân thiện môi trường theo hướng thích 
ứng với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ là xu thế được lựa chọn. 

Tại Becamex IJC, thực hiện định hướng của Hội đồng quản trị  năm 2018 về việc “Tạo đột phá 
để phát triển bền vững” và để thực hiện hóa định hướng đề ra, mục tiêu hoạt động kinh doanh của 
Ban Tổng giám đốc chúng tôi đặt ra cho năm 2018 là: các sản phẩm và dịch vụ do Becamex IJC 
đem đến cho khách hàng  phải đảm bảo đạt  uy tín – chất lượng – hiệu quả - thân thiện với môi 
trường và con người. 

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự báo về tình hình thị trường bất động sản và năng lực 
hoạt động kinh doanh nội tại của công ty. Ban Tổng giám đốc đề ra chỉ tiêu kế hoạch hoạt động 
kinh doanh như sau:  

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 
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1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:    
                                                                                                           ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện năm 2017  Kế hoạch năm 2018  KH2018/TH2017 
 (%) 

Tổng doanh thu 958 
1.334 139% 

- Họat động thu phí 
255 

262 103% 

- Hoạt động KDBĐS 
288 

706 245% 

- Hoạt động XD & Thi công HT 
161 

150 93% 

- Hoạt động hợp tác kinh doanh 
46 

- - 

- Hoạt động kinh doanh khác 
208 

215 104% 

Tổng chi phí 736 
1.076 146% 

Lợi nhuận trước thuế 222 
258 116% 

Lợi nhuận sau thuế 184 
214 116% 

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2018  
ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2017 

Kế hoạch 
năm 2018 

KH2018/TH2017 
 (%) 

Tổng doanh thu 779 1.145 147% 

- Họat động thu phí 
255 

262 103% 

- Hoạt động KDBĐS 
288 

706 245% 

- Hoạt động XD & Thi công HT 
161 

150 93% 

- Hoạt động hợp tác kinh doanh 
46 

- - 

- Hoạt động kinh doanh khác 
29 

27 93% 

Tổng chi phí 576 906 157% 

Lợi nhuận trước thuế 203 239 118% 

Lợi nhuận sau thuế 172 201 117% 

Tỷ lệ chi trả cổ tức 10%/VĐL 

 

12%/VĐL 

     trở lên 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA IJC GỒM CÓ 7 THÀNH VIÊN. TRONG ĐÓ 1 THÀNH VIÊN KIÊM NHIỆM CHỨC VỤ 
TRONG BAN ĐIỀU HÀNH VÀ 3 THÀNH VIÊN LÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG 
Chủ tịch HĐQT  
------------  

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư 
và Phát triển Công nghiệp – CTCP, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh TNHH Khu Công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0 
 
ÔNG QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG 
Phó Chủ tịch HĐQT  
------------- 
Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV 
(Becamex IDC Corp) hiện giữ chức vụ Giám đốc Phòng Đầu tư tại doanh nghiệp này. Ngoài ra, Ông còn 
đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty Becamex BCE, thành viên HĐQT tại các công ty khác như: 
Becamex TDC; Becamex UDJ; Becamex ACC và Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0 
 
ÔNG NGUYỄN HOÀN VŨ 
Thành viên HĐQT  
------------  
Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, và hiện là Phó Tổng giám đốc tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công 
nghiệp – CTCP. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT tại các công ty khác như: 
Becamex UDJ; Cổ phần Xây dựng Giao thông Bình Dương; SetiaBecamex; Công ty Cổ phần Becamex Bình 
Phước 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0 
 
 

BÀ VÕ THỊ HUYỀN TRANG 
Thành viên HĐQT kiêm  Phó TGĐ 
------------- 
Xem nội dung thông tin chi tiết được nêu tại Danh sách Ban điều hành. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0 
 
ÔNG LÊ ANH TUẤN 
Thành viên HĐQT độc lập 
---------- 
Tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành Tài chính, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty 
Dragon Capital, hiện Ông đang giữ chức vụ Giám đốc nghiệp vụ Phòng Quản lý danh mục đầu tư của doanh 
nghiệp này. Ngoài ra, Ông còn là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0 
 
ÔNG TRẦN THIỆN THỂ 
Thành viên HĐQT độc lập 
---------- 
Tốt nghiệp cử nhân tài chính kế toán, thành viên HĐQT các công ty: MCC, Bảo hiểm Hùng Vương, Đầu tư 
và kinh doanh Bất động sản Bình Dương 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0 
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ÔNG NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC 
Thành viên HĐQT độc lập 
---------- 
Tốt nghiệp cử nhân Luật- Trường Đại học Luật TPHCM  
Hiện là Trưởng văn phòng Văn phòng Luật sư B.C.M, ngoài ra ông còn nắm giữ một số chức vụ khác như: 
Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, Ủy viên hội đồng Hội đồng luật sư toàn quốc, Đại biểu HĐND 
tỉnh Bình Dương (Nhiệm kỳ 2011-2016). 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0,004% 

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

Năm 2017, HĐQT không thành lập các tiểu ban giúp việc là do HĐQT đề cử các thành viên chuyên 
trách thực hiện chức năng kiểm soát, quản trị rủi ro tham gia trực tiếp vào việc quyết định các vấn đề liên 
quan đến hoạt động quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tại công ty. 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp của các thành viên 
là 100%, ban hành 10 nghị quyết và 02 quyết định để thông qua định hướng hoạt động và phát triển của 
công ty, cụ thể như sau: 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01. 01/NQ-HĐQT 14/04/2017 Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 

02. 02/NQ-HĐQT 08/05/2017 Thông qua  báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 
năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 
Thông qua các nội dung tờ trình trình ĐHĐCĐ 2017 

03. 03/NQ-HĐQT 01/06/2017 Thông qua việc vay vốn ngắn, trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương để bổ sung 
vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

04. 04/NQ-HĐQT 12/06/2017 Về việc đăng ký mẫu con dấu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ 
thuật 

05. 05/NQ-HĐQT  03/08/2017 Chi trả cổ tức năm 2016 

06. 06/NQ-HĐQT 03/08/2017 Bổ nhiệm Ông Đỗ Quang Ngôn giữ chức vụ Tổng giám đốc 

07. 07/NQ-HĐQT 03/08/2017 Bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 

08. 08/NQ-HĐQT 03/08/2017 Bổ nhiệm Ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 

09. 09/NQ-HĐQT 03/08/2017 Bổ nhiệm Bà Võ Thị Huyền Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 

10. 10/NQ-HĐQT 28/12/2017 Báo cáo của TGĐ về dự kiến KQKD 2017 và kế hoạch năm 2018 

Tờ trình phê duyệt số dư nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng 

Kế hoạch ngân sách công ty năm 2018 

Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Thương mại Becamex từ 
6 tỷ lên 20 tỷ đồng 
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Stt  Số Quyết định  Ngày Nội dung 

1. 01/QĐ-HĐQT 23/01/2017 Về việc thay đổi đăng ký vốn điều lệ và Bản điều lệ Công ty Cổ 
phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật 

2. 02/QĐ-HĐQT 12/06/2017 Về chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2016 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty 

Năm 2017, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Becamex IJC”) đã hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể: 

Về kết quả kinh doanh, theo số liệu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 đã được 
kiểm toán. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 958 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch năm, lợi 
nhuận trước thuế  đạt 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 106% 
và 105% kế hoạch năm 2017. 

Năm 2017, Becamex IJC vẫn tập trung kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi như: thu phí giao thông, 
kinh doanh bất động sản, kinh doanh bất động sản đầu tư, xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng và 
hoạt động hợp tác kinh doanh. 

 Về hoạt động thu phí: Là lĩnh vực chiếm tỷ trọng 26,7% tổng doanh thu của công ty năm 
2017, được xem là hoạt động đem lại nguồn thu ổn định lâu dài.Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị 
đã thực hiện chỉ đạo Ban Tổng giám đốc không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý, kiểm soát 
chất lượng và đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm tăng lưu lượng xe qua các trạm thu 
phí và kiểm soát chống thất thu. 

Với hoạt động kinh doanh bất động sản: Được đánh giá là hoạt động kinh doanh khá thành 
công trong năm, chiếm tỷ trọng 30% tổng doanh thu của công ty năm 2017. Năm qua, tận dụng 
điều kiện thị trường kinh doanh bất động sản có những chuyển biến tích cực. Becamex IJC tiếp 
tục đưa ra thị trường nhiều dự án quy mô lớn với mức giá phù hợp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 
các đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình khá.  

       Lĩnh vực thi công xây dựng cơ sở hạ tầng: Chính thức triển khai thực hiện trong những 
năm gần đây, chiếm tỷ trọng 17% tổng doanh thu của công ty năm 2017. Lĩnh vực này từng 
bước khẳng định vị thế và thương hiệu khi liên tục tham gia và trúng thầu các dự án với các đối 
tác là những nhà đầu tư và phát triển dự án có tiếng trong và ngoài nước. 

Các hoạt động kinh doanh khác của Becamex IJC đều đạt được kết quả kinh doanh vượt bậc, 
trong đó vị thế của các đơn vị thành viên như: Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex (BHI), 
Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex (BTI) ngày càng được khẳng định mạnh mẽ trên thị 
trường. 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Hội đồng quản trị Becamex IJC luôn đặc biệt chú trọng đến vai trò và trách nhiệm của Tổng 
giám đốc điều hành tại Công ty.Trong đó, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và của Hội đồng quản trị đề ra trong năm luôn phải đảm bảo đúng theo các quy định tại 
Điều lệ, quy định của pháp luật được xem là những ưu tiên hàng đầu tại Becamex IJC, và chúng 
tôi đã thực hiện vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành trong 
năm 2017 như sau: 

 Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của Ban Tổng 
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giám đốc để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao quý trước 
và kế hoạch triển khai công việc, nhiệm vụ trong quý tiếp theo; 

 Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo  chỉ đạo 
giải quyết có  liên quan  đến mảng công việc được phân công phụ trách, thực hiện; 
 

 Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và tuân thủ quy 
định của pháp luật. 
 

Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 

Mục tiêu chiến lược hoạt động của Becamex IJC cho hoạt động  trong năm 2018 là “ Tạo đột phá 
để phát triển bền vững”. Kết quả hoạt động kinh doanh đạt được năm 2017 sẽ tiếp tục là cơ hội 
cho hoạt động kinh doanh tại công ty trong năm 2018. Trên cơ sở đó, HĐQT đề ra một số định 
hướng hoạt động như sau: 

 Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018: 1.334 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2017. Lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất: 214 tỷ đồng tăng 16% so với 2017, EPS dự kiến đạt 1.426 đồng, và 
đảm bảo cổ tức chi trả  cho các cổ đông từ 12% trên vốn điều lệ trở lên; 

 Tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất động sản, song song với việc xây dựng và phát 
triển hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tạo nguồn thu và lợi nhuận ổn định; 

 Nghiên cứu các giải pháp nhằm sắp xếp lại vị trí  đặt trạm thu phí; đầu tư nâng cấp hệ thống 
thu phí tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/03/2017; tăng 
cường ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo kiểm soát hiệu quả; 

 Không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý, kiểm soát chất lượng và công tác chăm sóc khách 
hàng hướng đến mục tiêu là doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất; 

 Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả thông qua việc chỉ đạo rà soát xây 
dựng và ban hành các quy chế quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất và phù hợp với quy định 
của pháp luật; 

 Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc 
hiệu quả, chuyên nghiệp. 
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CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 
BÀ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 
Trưởng ban kiểm soát 
---------- 
Tốt nghiệp thạc sĩ nghành tài chính Đại học Durham Anh Quốc, hiện là kiểm soát viên tại Tổng 
Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP và hiện giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát và 
thành viên Ban kiểm soát tại các Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị UDJ; Công ty Cổ phần 
Cao su Bình Dương; CTCP Công nghệ và Truyền thông VNTT; CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 
Becamex Bình Phước; CTCP Xây dựng và giao thông Bình Dương; CTCP Be6toong  Becamex; 
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0% 
 
BÀ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG  
Thành viên BKS 
--------- 

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh tế xây dựng, hiện đang làm việc tại Tổng Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công nghiệp – CTCP và hiện đang giữ chức vụ thành viên BKS tại Công ty Cổ phần Phát 
triển Đô thị UDJ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0% 

BÀ CHÂU THỊ VÂN 

Thành viên BKS 
-------- 

Tốt nghiệp Đại học quản trị kinh doanh hiện là kế toán viên tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển 
Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC Corp. 

    Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biếu quyết: 0,0003% 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành 3 cuộc họp, thông qua các nội dung sau:  

- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 trình Đại hội đồng cổ 
đông năm 2017; 

- Xây dựng nội dung hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên Ban kiểm soát. 

- Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017 để 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp phiên họp định kỳ và các phiên họp 
bất thường, ban hành 10 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 
lệ Công ty, cụ thể như sau: 

- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017; 
- Thông qua  báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2017; 
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- Ủy quyền ông Đỗ Quang Ngôn thực hiện ký kết và hoàn thành các thủ tục vay vốn ngắn, 
trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương 
để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016; 
- Quyết định bổ nhiệm cán bộ điều hành nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết: Bổ nhiệm Ông Đỗ 

Quang Ngôn giữ chức vụ Tổng giám đốc; Bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hùng, ông Trương 
Đức Hùng, và bà Võ Thị Huyền Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; 

- Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex từ 6 
tỷ lên 20 tỷ; 

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch kinh 
doanh năm 2018. Phê duyệt số dư nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng và Kế hoạch ngân sách 
công ty năm 2018. 

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc  

Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể: 

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, và thư ký công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017; 

- Tiếp tục hoàn thành các thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
và Quyết định của Hội đồng quản trị; 

- Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của 
Công ty niêm yết; 

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt kết quả như sau:  

                                                                    ĐVT : Triệu đồng 
Chỉ tiêu Thực hiện 

năm 2016 

Năm 2017 TH2017/
TH2016 

(%) 

TH2017/
KH2017 

(%)  
Kế hoạch Thực hiện 

Tổng Doanh thu 1.978.458 869.000 958.102 48 110 

Tổng chi phí 1.817.962 659.000 736.292 41 112 

Lợi nhuận trước thuế 160.495 210.000 221.810 138 106 

Lợi nhuận sau thuế 127.982 175.000 184.328 144 105 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017 đạt 110% kế hoạch doanh thu, vượt 6% 
kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Theo đó, mảng ngành kinh doanh 
bất động sản và bán vé cầu đường vẫn là hai mảng đem đến doanh thu và lợi nhuận gộp cao nhất 
cho công ty (đóng góp trên 90% lợi nhuận gộp cho công ty).  
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 
các cán bộ quản lý khác: 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tích cực phối hợp và tạo điều 
kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các 
báo cáo về hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ và kịp thời, phục vụ công tác kiểm tra giám sát 
theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Thư ký công ty đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức các cuộc họp, 
cung cấp tài liệu nội dung cuộc họp cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ. 
Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

  THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 

Năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả  thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
Thư ký công ty năm 2016 căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017, với tổng 
số tiền chi trả: 599.510.000 đồng, trong đó: 

 Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên là:     440.000.000 đồng 

 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên là:          116.000.000 đồng 

 Thư ký Công ty:                                        43.510.000 đồng 

 Ban Tổng giám đốc gồm 04 thành viên là: 1.871.351.858 đồng 
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HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ 
ĐÔNG NỘI BỘ 

 

Tên tổ 
chức 

Mối quan hệ liên 
quan với công ty Nội dung giao dịch/Thời điểm giao dịch 

Công ty CP 
Bê tông 
Becamex  
(Becamex 
ACC) 

Ông Trương Đức 
Hùng - Phó TGĐ 
Cty Becamex IJC 
là chủ tịch HĐQT 
Cty Becamex 
ACC 

Thi công sửa chữa và chống thấm công trình Prince Town 
Thời điểm giao dịch: Ngày 02/01/2017 

Thi công sửa chữa khe co giãn Cầu Bến Củi và Cầu Tân Phú 
Thời điểm giao dịch: Ngày 14/02/2017 

Thi công xây dựng công trình NOTMDVCN mẫu 8 căn giữa (căn số 4,5 theo 
bản vẽ phân lô)  
Thời điểm giao dịch: Ngày 01/3/2017 

Thi công hạ tầng, hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà, bể nước ngầm, phòng 
bơm khu nhà k1, k2, k3, hạ tầng và hệ thống thoát nước quanh nhà xe p1, p3 
(NOASXH Becamex-Khu 3- KĐC Việt Sing) 

Thời điểm giao dịch: Ngày 24/3/2017 

Công ty CP 
Bê tông 
Becamex  
(Becamex 
ACC) 

Ông Trương Đức 
Hùng - Phó TGĐ 
Cty Becamex IJC 
là chủ tịch HĐQT 
Cty Becamex 
ACC 

Cung cấp cống tròn bê tông cốt thép gối cống và joint cống (hạ tầng KCN Bàu 
Bàng mở rộng - đường N17) 
Thời điểm giao dịch: Ngày 31/3/2017 

Thi công hạ tầng KCN Bàu Bàng mở rộng - đường N17, (hệ thống thoát nước 
mưa-thoát nước thải) 
Thời điểm giao dịch: Ngày 31/3/2017 

Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa (công trình: QL13 (Km6+425 - 
Km9+025, phải tuyến)) 

Thời điểm giao dịch: Ngày 31/3/2017 

Thi công lắp đặt cửa kính 

Thời điểm giao dịch: Ngày 31/3/2017 

Thi công sửa chữa mái che trạm thu phí Suối Giữa 

Thời điểm giao dịch: Ngày 11/4/2017 

Thi công xây dựng công trình: Nhà ở TMDVCN; hạng mục: Hệ thống cấp nước, 
thoát nước mưa-nước thải và vỉa hè – Giai đoạn 2-18 căn (từ ô số 01 – ô số 17 và 
ô số 33) 

Thời điểm giao dịch: Ngày 14/4/2017 

Cung cấp cống tròn bê tông cốt thép “Công nghệ rung ép”, gối cống và joint 
cống tại công trình: “KDC ấp 4 Vĩnh Tân - Giai đoạn 5 tại Vsip II-A (4,2ha)” 

Thời điểm giao dịch: Ngày 04/5/2017 
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Cung cấp vật liệu, thiết bị và nhân công để thi công công trình: KDC ấp 4 Vĩnh 
Tân- GĐ5 tại Vsip II-A (4,2ha) 

Thời điểm giao dịch: Ngày 04/5/2017 

Cung cấp và thi công hố trồng cây cho công trình ĐLBD 

Thời điểm giao dịch: Ngày 15/5/2017 

Công ty CP 
Bê tông 
Becamex  
(Becamex 
ACC) 

Ông Trương Đức 
Hùng - Phó TGĐ 
Cty Becamex IJC 
là chủ tịch HĐQT 
Cty Becamex 
ACC 

Thi công Hạ Tầng KCN Bàu Bàng, KDC 5F – Đường N16 (Từ Đường DC-
DF1), hạng mục: Hệ thống Thoát nước mưa - Thoát nước thải 
Thời điểm giao dịch: Ngày 22/5/2017 

Thi công sửa chữa Chung Cư New Horizon 
Thời điểm giao dịch: Ngày 08/6/2017 

Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa QL13 (Km10+100 - Km12+900, phải 
tuyến- đoạn từ giao lộ QL13 và đại lộ tự do đến Ngã tư Hòa Lân) 

Thời điểm giao dịch: Ngày 16/6/2017 

Thi công xây dựng nhà ở TMDV công nhân 
Thời điểm giao dịch: Ngày 26/07/2017 

Hợp đồng đào, vận chuyển và san lắp mặt bằng nhà ở TMDVCN lô G-10 KDC 
xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng 

 Thời điểm giao dịch: Ngày 01/08/2017 

Cung cấp vật liệu, thiết bị nhân công để thi công hạng mục cấp nước, thoát nước 
mưa, nước thải và vỉa hè cho công trình NOCN Lô TH1 

Thời điểm giao dịch: Ngày 25/08/2017 

Hợp đồng thi công công trình QL.13 hạng mục thi công thoát nước mưa tuyến H, 
I, J tại TX.Bến Cát, Bình Dương. 

Thời điểm giao dịch: Ngày 31/08/2017 

Hợp đồng thi công công trình nhà ở TMDVCN hạng mục: đào, vận chuyển sang 
lắp mặt bằng và thi công đường tạm tại lô F5, KDC Hòa Lợi, P.Hòa Phú, 
Tp.TDM, Bình Dương 

Thời điểm giao dịch: Ngày 1/9/2017 

Công ty CP 
Bê tông 
Becamex  
(Becamex 
ACC) 

Ông Trương Đức 
Hùng - Phó TGĐ 
Cty Becamex IJC 
là chủ tịch HĐQT 
Cty Becamex 
ACC 

Thi công nhà ở TMDVCN lô G-10 KDC xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng 

Thời điểm giao dịch: Ngày 05/09/2017 

Thi công nhà ở TMDVCN lô D9 KDC ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Bắc Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương. 

Thời điểm giao dịch: Ngày 18/09/2017 
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Thi công nhà ở TMDVCN lô TDC-18,Khu TĐC-dân cư ấp 4, xã Minh Thành, 
huyện Chơn Thành, Bình Phước 

Thời điểm giao dịch: Ngày 20/09/2017 

Thi công sửa chữa công trình chung cư sunrise 

Thời điểm giao dịch: Ngày 25/10/2017 

Cung cấp vật liệu, thiết bị nhân công để thi công hạng mục cấp nước, thoát nước 
mưa, nước thải và vỉa hè cho công trình NOCN Lô B-43A KDC Suối Tre, xã 
Tân Bình, Vĩnh Tân, Bắc Tân Uyên, Bình Dương 

Thời điểm giao dịch: Ngày 01/11/2017 

Cung cấp vật liệu, thiết bị nhân công để thi công hạng mục cấp nước, thoát nước 
mưa, nước thải và vỉa hè cho công trình NOCN Lô G-10 Khu dân cư xã Lai 
Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương 

Thời điểm giao dịch: Ngày 13/11/2017 

Thi công sửa chữa công trình NOXH Bàu Bàng Block A2 

Thời điểm giao dịch: Ngày 14/11/2017 

Cung cấp vật liệu, thiết bị nhân công để thi công hạng mục cấp nước, thoát nước 
mưa, nước thải và vỉa hè cho công trình NOCN tại Khu tái định cư dân cư ấp 
4,xã Minh Thành thuộc KCN và dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn 
Thành, Bình Phước 

Thời điểm giao dịch: Ngày 17/11/2017 

Công ty CP 
Công nghệ 
và truyền 
thông Việt 
Nam ( 
VNTT) 

Ông Quảng Văn 
Viết Cương – 
PCT HĐQT Cty 
Becamex IJC là 
thành viên 
HĐQT Cty 
VNTT 

Cung cấp dịch vụ CLOUD BACKUP  

Thời điểm giao dịch: Ngày 01/01/2017 

Cung cấp máy in 

Thời điểm giao dịch: Ngày 06/02/2017 

cung cấp SERVER máy chủ 

Thời điểm giao dịch: Ngày 24/3/2017 

Cung cấp máy tính để bàn 

Thời điểm giao dịch: Ngày 19/5/2017 

HĐ thuê thiết bị và nhân công lắp đặt camera quan sát và đếm xe tại Mỹ Phước - 
Tân Vạn 

Thời điểm giao dịch: Ngày 06/6/2017 

Thi công đường dây hạ thế cấp nguồn điện tạm phục vụ phòng bơm PCCC block 
K1 Khu định cư Việt Sing 

Thời điểm giao dịch: Ngày 07/7/2017 

Hợp đồng duy trì tên miền 

Thời điểm giao dịch: Ngày 12/07/2017 

Cung cấp phần mềm quản lý BĐS trên nền tảng Web Page 

Thời điểm giao dịch: Ngày 22/09/2017 

Cung cấp thiết bị văn phòng cho sàn giao dịch BĐS 

Thời điểm giao dịch: Ngày 22/09/2017 



Trang 30 
 

Di dời hệ thống mạng, máy tính 

Thời điểm giao dịch: Ngày 09/10/2017 

Hợp đồng cung cấp và lắp đặt 18 hộp Domino tại NOCN Bàu Bàng lô G10 

Thời điểm giao dịch: Ngày 23/11/2017 

Sửa chữa tủ điện trung thế cấp nguồn điện tại công trình chung chư IJC Aroma-
Block B 
Thời điểm giao dịch: Ngày 30/11/2017 

Công ty CP 
Phát triển 
HTKT 
Becamex – 
Bình Phước 

Ông Nguyễn Văn 
Hùng – Chủ tịch 
HĐQT Cty 
Becamex IJC là 
Chủ tịch HĐQT 
Cty Becamex – 
Bình Phước 

Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở 

Thời điểm giao dịch: Ngày 12/4/2017 

Công ty 
Liên doanh 
TNHH 
KCN Việt 
Nam - 
Singapore 

Ông Nguyễn Văn 
Hùng – Chủ tịch 
HĐQT Cty 
Becamex IJC là 
Chủ tịch HĐQT 
Liên doanh 
TNHH KCN Việt 
Nam - Singapore 

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô D9-A và D9-B với 
diện tích 6.084,7 thuộc KDC ấp 4- Vĩnh Tân 
Thời điểm giao dịch: Ngày 06/7/2017 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 20.425,4m2 đất ở thuộc 
KDC Suối Tre, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 
Thời điểm giao dịch: Ngày 22/11/2017 

Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án với diện tích 116.837 m2 thuộc khu 
dân cư ấp 5, xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Thời điểm giao dịch: Ngày 04/12/2017 

 

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:  

STT 

Người 
thực 
hiện 
giao 
dịch 

Chức vụ 
tại công ty 
niêm yết 

Tên công ty con, 
công ty do công ty 

niêm yết nắm 
quyền kiểm soát 

Nội dung giao dịch/ Thời điểm giao dịch 

01 Đỗ 
Quang 
Ngôn 

Tổng giám 
đốc Công 
ty 

Cty TNHH MTV 
Thương mại 

Becamex 

Mua quà tết 
Thời điểm giao dịch: Ngày 11/01/2017 

Thi công sửa chữa chung cư Sunrise 
Thời điểm giao dịch: Ngày 01/3/2017 

02 Cty TNHH MTV 
Khách sạn Becamex 

Tổ chức sự kiện ĐHĐCĐ năm 2017 
Thời điểm giao dịch: 01/3/2017 

Dịch vụ ăn uống cho sự kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 
2017 
Thời điểm giao dịch: 15/5/2017 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro thị trường:  

Năm 2017, mặt dù tình hình kinh doanh Bất động sản tại Công ty có bước phát triển vượt bật, tuy 
nhiên các dự án đưa vào kinh doanh chủ yếu với mức giá trung bình và đối với các sản phẩm cao 
cấp tại công ty tình hình kinh doanh vẫn còn khó khăn. Trong năm việc các nhà đầu tư trên địa bàn 
tỉnh và các vùng lân cận triển khai đồng loạt các dự án phù hợp với nhu cầu của thị trường làm 
nguồn cung tăng và lượng hàng tồn kho tại công ty tăng làm phát sinh rủi ro thu hồi công nợ và tác 
động trực tiếp đến kế hoạch kinh doanh tại Công ty 

 

Rủi ro lãi suất 
Hoạt động đầu tư bất động sản lại đòi hỏi nguồn vốn rất lớn , nên thông thường công ty phải đi vay 
vốn từ nhiều nguồn . Vốn vay lại thường là vốn vay trung và dài hạn . Mà gánh nặng lãi suất thì tỷ 
lệ thuận với thời gian dự án bị kéo dài. Do đó lãi suất là biến số tác động rất lớn đến chiết khấu dòng 
tiền của vốn đầu tư. 
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

Tại các tòa nhà văn phòng cho thuê của các đơn vị thành viên: việc giảm lượng nhiệt xâm nhập vào 
phòng qua các kết cấu bao che (tường, trần) bằng việc áp dụng các phương án thích hợp như: Lắp 
đặt rèm che, các tấm dán kính, hoặc sử dụng kính cách nhiệt. Với các hệ thống lớn, lắp đặt các hệ 
thống điều khiển trung tâm, quản lý vận hành hợp lý, đặt nhiệt độ phù hợp trong từng khoảng thời 
gian nhất định trong ngày. 

Hệ thống chiếu sáng: Thay thế hệ thống chiếu sáng hiệu suất thấp (bóng sợi đốt, đèn huỳnh quang 
chấn lưu sắt từ) bằng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện (bóng compact tiết kiệm điện, chấn lưu 
điện tử). Đối với các thiết bị chiếu sáng ngoài trời, điều khiển tắt bật theo các chế độ tự động (theo 
thời gian, theo độ sáng của môi trường). Sử dụng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Các 
thang máy và thang cuốn hoạt động theo thời gian nhất định để giảm tiêu hao điện năng. 

Tất cả các thiết bị vệ sinh sử dụng cho tòa nhà cho thuê được lựa chọn từ những sản phẩm tiết kiệm 
nước và các thiết bị này thường xuyên được vệ sinh và kiểm tra định kỳ nhằm giảm tối thiểu việc 
thất thoát nước trong quá trình sử dụng. 
 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

a. Đối với hoạt động xây dựng 

Khi lập dự án đầu tư xây dựng công ty luôn đảm bảo các tiêu chuẩn và quy chuẩn  môi trường Việt 
Nam bao gồm: 

- TCVN 5937-2005: Chất lượng không khí-Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. 
- TCVN 5938-2005: Chất lượng không khí- Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 
- Độ ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của KDC sẽ đạt Tiêu chuẩn giới hạn tối 

đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức âm tương đương,TCVN 5949-
1998) 

- Nước thải sinh hoạt: xử lý bằng bể tự hoại sau đó cho chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương đảm bảo đạt TCVN 
5945:2005, cột A trước khi thải ra môi trường. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an toàn 
vệ sinh. 

- Công trình xử lý môi trường (bể tự hoại, tạm trung chuyển rác…) được thực thi công đồng 
bộ với từng giai đoạn xây dựng của Dự án. 

Trong quá trình thi công xây dựng công ty tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách bảo vệ môi trường 
tại địa phương, đảm bảo các dự án được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và đặc biệt chú 
trọng đến công tác an toàn lao động: trang bị đồ bảo hộ lao động, lắp đặt các biển báo công trình; 
trang bị rào chắn dây an toàn; đèn cảnh báo.  

b. Đối với hoạt động thu phí giao thông: 

Việc sử dụng công nghệ thu phí tự động không dừng tại hai trạm thu phí đã giảm lượng khí CO2 
góp phần bảo vệ môi trường. 
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Công ty thực hiện chi trả lương và thực hiện các chế độ chi trả cho người lao động như trích nộp các 
khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp … theo đúng hợp đồng lao động đã ký 
kết và quy định của Bộ Luật Lao động. Bên cạnh đó, việc chi thưởng cho người lao động hằng năm 
được căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 

Tiếp tục duy trì công tác chăm sóc sức khỏe cho tất cả các nhân viên tại công ty, qua đó toàn bộ 
nhân viên được khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Quốc tế Becamex, tham gia bảo hiểm tự 
nguyện khác. 

 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Trong năm, công ty tổ chức cho người lao động tham gia các lớp huấn luyện về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động, bồi dưỡng kiến thức an toàn giao thông, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ, PCCC, tập huấn 
các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, quản lý chi phí xây dựng, quản lý hóa đơn tài chính và huấn 
luyện cho nhân viên thu phí mới tuyển dụng 
 
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI 

 Tổ chức hội thao và giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập công ty; 
 Tổ chức các hoạt động vui chơi trong ngày tết thiếu nhi nhằm tạo sân chơi cho con cán bộ 

nhân viên Công ty; 
 Tham gia đóng góp ủng hộ đồn g bào miền trung bị lũ lụt nhằm khắc phụ khó khăn do Tổng 

liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với số tiền  hơn 139.000.000 đồng; 
 Thực hiện nghĩa vụ nộp Qũy phòng chống thiên tai năm 2015, 2016, 2017 với số tiền là 

89.000.000 đồng; 
 Vận động nhân viên tham gia chương trình ủng hộ tập sách yêu thương cho trẻ em nghèo 

vượt khó; 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
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