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Thay mặt Hội Đồng Quản Trị và ban lãnh 
đạo Công ty Tôi xin gửi tới Quý cổ đông lời 
chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công! 
 

Thưa quý vị, 
 

Năm 2017 kết thúc đánh dấu một sự 
chuyển mình của thị trường bất động sản 
từ tăng trưởng mạnh mẽ sang bền vững, 
lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tương 
đối thành công nhưng năm 2017 còn ghi 
nhận một năm tương đối khó khăn về nhà 
ở, đặc biệt là khi nguồn cung đã tăng lên 
rất cao trong thời gian qua dẫn đến sự 
cạnh tranh rất rõ trong từng phân khúc. 

 Trước tình hình hiện tại, trong năm 2017 Hội Đồng Quản Trị và Ban giám đốc 
công ty đã có những quyết định đúng đắn và linh hoạt trong hoạt động kinh 
doanh: hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý các dự án để tập trung có các nguồn hàng 
ổn định; mở rộng thị trường sang phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và 
liên doanh liên kết với các nhà đầu tư trong - ngoài nước; nâng cao quản trị nhân 
sự của công ty. 

 

Sự thành công của Công ty sẽ rất cần sự hợp tác, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm từ 
phía đối tác, các Quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực đầu tư 
kinh doanh bất động sản. Tôi xin chân thành cám ơn sự tin tưởng, đồng thuận 
của Quý cổ đông đã cùng Khang An vững bước trên con đường phát triển với mục 
tiêu trở thành một tổ chức bất động sản uy tín, chuyên nghiệp và luôn tăng 
trưởng bền vững.  
 

  Trân trọng cám ơn! 

 

 

NGUYỄN HOÀNG MINH 

     CHỦ TỊCH HĐQT 
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THÔNG TIN TỔNG QUAN 

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Tên đầy đủ:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN 

Địa chỉ:             Tầng trệt (G-BLK-3), Tòa nhà The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Mã Số thuế: 030 2569547 

Điện thoại: (84-28) 35 144 751 

Fax:  (84-28) 35 144 752 

Email:  info@khangan.com 

Website: www.khangan.com 

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà ở); Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động 

sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Tư vấn bất động sản); Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác (xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp); Hoạt động 

kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (đo đạc địa chính: đối với đo đạc bản đồ 

chỉ hoạt động khi được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật). 

 

THÔNG TIN NIÊM YẾT 

Mã cổ phiếu:  KAC 

Ngày niêm yết: 27/10/2010 

Địa chỉ niêm yết: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM – HOSE 

Vốn điều lệ:  239.999.990.000 VNĐ 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần 

Tổng số cổ phần: 23.999.999 cổ phần 

 

CÔNG TY KIỂM TOÁN 

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt 

Địa chỉ:               29 Trường Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 

Mã số thuế:  030 5213884 

Điện thoại:  (84-28) 3910 3908 

Fax:   (84-28) 3910 4880 
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CHIẾN LƯỢC 
 
 

TẦM NHÌN 
 
Trở thành nhà đầu tư, kinh doanh, phát triển bất động sản uy tín và tăng trưởng 
bên vững. 
 
 

SỨ MỆNH 
 
Với giá trị cốt lõi là luôn hướng đến những cái mới, bắt kịp xu hướng và sẵn sàng 
thay đổi để đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định bền vững. 
 
Tạo không gian sống hoàn hảo, chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý mang lại giá trị 
gia tăng cho khách hàng và lợi ích cổ đông. 
 
 
 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
 

Lợi thế của Khang An là quỹ đất sạch tại các Quận 2, Quận 9, Quận B  nh Ta n va  
ca c đi a phương kha c, ca c vị trí này đã có hệ thống hạ tầng, kết nối giao thông và 
được xem là đắc địa nhất hiện nay. 
 
Hie  n nay Co ng ty đang mở ro  ng ca c quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh 
tế trọng điểm phía Nam như Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, huyện 
Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, đặc khu kinh tế của TP.HCM như huyện Cần Giờ, 
huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh. 
 
Đầu tư, phát triển đội ngũ nhân sự để đáp ứng các chiến lược phát triển của Công 
ty cũng như sự nghiệp của từng nhân viên. 
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LAO ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

 
 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

Trong định hướng phát triển nhân sự, Khang An tập trung xây dựng chính sách 

lương, thưởng phù hợp. Công ty luôn tạo điêu kiện thuận lợi cho CBCNV phát 

huy tối đa sự sáng tạo để tạo hiệu quả tốt nhất. 

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày/tuần. Chế độ nghỉ Lễ, Phép, Ốm đau, 

Thai sản, … theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ 

BHXH - BHYT - BHTN nhằm đảm bảo điều kiện về phúc lợi cho CBNV yên tâm 

làm việc. Cùng với sự phát triển của công ty cũng như động viên tinh thần CBNV, 

thưởng hoàn thành công việc cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Công ty. 

Bên cạnh đó, công ty quan tâm đến các hoạt động đoàn thể như tổ chức chức 

mừng 8/3, 20/10 cho CBNV nữ và tổ chức các chương trình du lịch trong và 

ngoài nước để CBNV nghỉ ngơi /thư giãn. 

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2017 tình hình lao động Công ty Khang An như sau: 

 

 

 

  

YẾU TỐ 31/12/2017 TỶ LỆ (%) 

Số lượng cán bộ  công nhân viên (người) 28 100 % 

Phân theo trình độ chuyên môn   

Đại học, trên đại học (người) 18 64% 

Cao đẳng, trung cấp (người) 04 14% 

Khác (người) 06 21% 

Phân theo hợp đồng   

Hợp đồng không xác định thời hạn (người) 18 64% 

Hợp đồng có xác định thời hạn (người) 10 36% 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH  

      Chủ tịch HĐQT 

 

2. Ông NGUYỄN MINH TRÍ     

      Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 

3. Bà CHÂU MỸ LINH     

      Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc 
 

4. Ông NGUYỄN VĂN MINH TRIẾT   

      Thành viên HĐQT 

 

5. Bà PHAN THỊ THU THẢO    

      Thành viên HĐQT 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1.  Ông Nguyễn Hoàng Minh 
 

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Ông Minh là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và phát 

triển dự án tại quận 9, quận Bình Tân…là người sang lập Co ng ty Co  Pha n Đầu Tư 

Địa Ốc Khang An. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, dưới 

sự lãnh đạo của o ng, Co ng ty Co  Pha n Đầu Tư Địa Ốc Khang An đã có những bước 

phát triển vượt bậc trong thời gian qua, với mục tiêu chiến lược kinh doanh rõ 

ràng ông đã tạo cho công ty một nền tảng vững chắc làm tiền đề cho sự phát 

triển bền vững trong tương lai.  

 

2. Ông Nguyễn Minh Trí 
 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh - Đại học Mỹ 

Ông Nguyễn Minh Trí được bầu vào HĐQT từ tháng 6/2013 và giữ chức vụ Tổng 

giám đốc từ tháng 06/2015 đến nay. 
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3. Bà Châu Mỹ Linh 
 

Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc 

Trình độ chuyên môn:  Quản trị kinh doanh 

Bà Châu Mỹ Linh giữ chức vụ Phó tổng thường trực của Co ng ty Co  Pha n Đa u Tư 

Đi a O c Khang An từ tha ng 04/2014 đến nay và được bầu vào HĐQT Khang An từ 

tháng 05/2015 đến nay. 

 

4. Ông Nguyễn Văn Minh Triết 
 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Ông Nguyễn Văn Minh Triết gia nhập Co ng ty Co  Pha n Đa u Tư Đi a O c Khang An 

từ năm 2007 với vai trò là Trưởng phòng pháp lý. Ông Nguyễn Văn Minh Triết 

được bầu vào thành viên HĐQT từ tha ng 06/2013 đến nay.  

 

5. Bà Phan Thị Thu Thảo 
 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Trình độ chuyên môn: Kế toán 

Bà Phan Thị Thu Thảo được bầu vào thành viên HĐQT từ tha ng 04/2017 đến 

nay. 

 
 

BAN KIỂM SOÁT 
 

1.  Nguyễn Thanh Cường 
 
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 
Ông Nguyễn Thanh Cường được bầu vào Ban kiểm soát của Co ng ty Co  Pha n Đa u 
Tư Đi a O c Khang An từ tha ng 06/2017 đến nay. 
 

 
2. Nguyễn Mai Đạt Linh 

 
Trình độ chuyên môn: Kế toán 
Bà Nguyễn Mai Đạt Linh được bầu vào Ban kiểm soát của Co ng ty Co  Pha n Đa u 
Tư Đi a O c Khang An từ tha ng 06/2017 đến nay. 
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Ông NGUYỄN MINH TRÍ 

Tổng Giám Đốc 
 

2.  Bà CHÂU MỸ LINH 

       Phó tổng giám đốc thường trực 

 

3. Bà HUỲNH THỊ THANH TRÚC  

 Phó tổng giám đốc tài chính 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Trong năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc 
họp của Hội đồng quản trị và có nhiều đóng góp tích cực khách quan trong mọi 
hoạt động của Công ty nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời để phát huy hiệu quả 
vai trò quản lý của mình đem lại lợi ích cho cổ đông và duy trì hoạt động ổn định, 
an toàn của Công ty. 

 
II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNGTY 

 
1. Trong năm 2017, Khang An đã triển khai một số dự án như: Dự án Bình Tân B- 

Quận Bình Tân, Dự án Phú Hữu - Quận 9. 
 

2. Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; 

hoàn thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến 

quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2017 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch. 
 

 

3. Cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên 

Website: www.khangan.com, từ đó giúp Cổ đông, khách hàng của Công ty có 

đầy đủ thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ 

phiếu. 

 

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Năm 2018 Công ty sẽ Phát triển các dự án có quỹ đất sạch tại các Quận 2, Quận 9, 
Quận Bình Tân. Đồng thời sẽ mở ro  ng ca c quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu 
kinh tế trọng điểm phía nam như Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, 
huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai, đặc khu kinh tế của TP.HCM như huyện 
Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh.  
 

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tăng cường công ty giám sát việc điều hành của 

ban giám đốc để thực hiện nhanh và chính xác các Nghị quyết của Đại hội cổ 

đông cũng như của Hội đồng quản trị để công ty được phát triển bền vững trong 

nhiều năm sau. 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:    
                                             Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2016 

2017 Thực tế 
2017 so với 

kế hoạch 
2017 

Năm 2017so 
với năm 

2016 
Thực 

tế 
Kế 

hoạch 

Doanh thu thuần 168.16 92.36 220.00 41.98% 54.92% 

Lợi nhuận trước thuế 34.36 26.23 65.00 40.35% 76.34% 

Lợi nhận sau thuế 27.06 20.75 52.00 39.90% 76.68% 

Vốn chủ sở hữu 291.04 311.79   107.13% 

Tổng tài sản 372.14 461.93   124.13% 

ROA 7.27% 4.49%    

ROE 9.30% 6.65%    
 

2. Cơ cấu tài chính:        
              Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Tóm tắt bảng cân đối kế toán       

TÀI SẢN 31/12/2016 31/12/2017 
Tỷ trọng 

2016 
Tỷ trọng 

2017 

Tài sản ngắn hạn 143.38 228.69 38.5% 49.51% 

Tiền 27.18 3.87 7.30% 0.84% 

Các khoản phải thu 114.22 224.24 30.69% 48.54% 

Hàng tồn kho - - 0% 0% 
Tài sản ngắn hạn 
khác 

1.98 0.58 0.53% 0.13% 

Tài sản dài hạn 228.76 233.24 61.47% 50.49% 

Tổng cộng 372.14 461.93 100.00% 100.00% 

     

NGUỒN VỐN     

Nợ phải trả 81.10 150.14 21.79% 32.50% 
Nguồn vốn chủ sở 
hữu 

291.04 311.79 78.21% 67.50% 

Tổng cộng 372.14 461.93 100.00% 100.00% 
 

 



Khả năng sinh lời 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 11.29% 16.09% 22.46% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 7.18% 9.30% 6.65% 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 4.37% 7.27% 4.49% 

Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

14.64% 21.14% 28.07% 

 

Khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 

Hệ số thanh toán hiện hành    

Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn 0.57 1.88 1.59 

Hệ số thanh toán nhanh    

(Tài sản lưu động – hàng tồn 
kho)/Nợ ngắn hạn 

0.55 1.88 1.59 
 

Cơ cấu vốn 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 

Hệ số nợ/Tổng tài sản 39.07% 21.79% 32.50% 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 64.12% 27.86% 48.15% 

 

3. Các hoạt động khác 
 
Ngoài các hoạt động đã phản ánh trên kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính, 
Công ty đã tích cực chuẩn bị các nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai, cụ 
thể: 
- Thay đổi cách thức điều hành phù hợp với quy mô công ty và tình hình thị 

trường bất động sản hiện nay 

- Quan tâm đến các hoạt động xã hội 
 

4. Về quan hệ cổ đông 
 
- Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; 

hoàn thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến 

Quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2017 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.  
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- Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website: 

www.khangan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ 

thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu. 

 
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 

 
5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 

 
Trên cơ sở các dự án đang triển khai, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 

như sau: 
- Doanh thu:                300.000.000.000 đồng 
- Lợi nhuận trước thuế:           100.000.000.000 đồng 

 
5.2 Chiến lược kinh doanh và giải pháp chủ yếu 

 
Với mục tiêu kinh doanh dự kiến năm 2018, nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa 
trong quản lý đầu tư xây dựng dự án, Công ty xác định chiến lược kinh doanh và 
một số giải pháp chủ yếu như sau: 
  
- Tập trung hoàn chỉnh các pháp lý dự án phù hợp với nhu cầu bất động sản 

hiện nay. Thực hiện xin mới dự án tại các quỹ đất hiện có của Công ty tại Quận 

2, Quận 9, Quận Bình Tân; Đồng thời sẽ mở rông các quỹ đất tại những vị trí 

chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía nam như Côn Đảo và Phú Quốc của 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai, đặc khu kinh tế 

của TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh 

 

- Tập trung các biện pháp đảm bảo nguồn lực tài chính: Tập trung giải quyết tồn 

đọng nhằm ổn định hoạt động; thu hồi vốn do tái danh mục đầu tư, hợp tác và 

đầu tư dự án với đối tác trong và ngoài nước có uy tín.  
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc 

tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của Công ty trong 

việc quản trị điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, cụ 

thể như sau: 

 

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc trong việc: (i) quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; (ii) tổ chức 

công tác kế toán tài chính, (iii) trình tự và thủ tục ban hành các văn bản của 

Công ty; 

- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ 

- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 
 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

- Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra 

các quyết định kịp thời, hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện 

nhiệm vụ. 

 

- Các thành viên trong HĐQT làm việc đúng quyền và nhiệm vụ được giao, 

thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, đảm bảo đúng vai trò định hướng, đưa ra các 

chính sách chủ trương của Công ty phù hợp với tình hình tại từng thời điểm. 

 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý điều hành là những 

người có năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; Sử dụng và phát huy tốt 

các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính 

sách cho người lao động. 
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng 

quyền và nhiệm vụ của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao. Các 

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

- Về công tác điều hành các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành 

một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời, thực hiện đúng chủ trương và chỉ 

đạo của Hội đồng quản trị. 

 

- Công tác tự kiểm tra chấn chỉnh và việc thực hiện chính sách tiết kiệm và chống 

lãng phí đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn Công ty. 

 

 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư 

vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Ban kiểm soát đã thẩm định và 

nhất trí như sau: 

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh và tài chính của Công ty, được lập và trình bày theo đúng chế độ kế 

toán và chuẩn mực kế toán quy định. 

- Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định về việc công bố báo cáo 

tài chính trên thị trường chứng khoán. 
 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM 
SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGĐ VÀ CỔ ĐÔNG 

 

Nhìn chung năm 2017 Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về 

các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty. 

 

Phát huy hơn nữa tiềm năng của Công ty, đồng thời gia tăng tỷ suất lợi nhuận 

mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty.  
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