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Khát vọng vươn xa,
mang giá trị

tới những 
miền đất mới

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
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Tình hình hoạt động chung
Ban Tổng Giám đốc
Tình hình tài chính
Tình hình đầu tư vốn cho các dự án
Các dự án tiêu biểu
Cơ cấu cổ đông và nguồn vốn
Chính sách nhân sự
Kế hoạch kinh doanh 2018

Hoạt động của HĐQT

Đánh giá về Ban Tổng giám đốc 

Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

năm 2018

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM - Trang 22

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY- Trang 74

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- Trang 106

Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Tổng quan công ty
Lĩnh vực hoạt động
Lịch sử hình thành và phát triển
Mô hình quản trị, tổ chức bộ máy
Danh hiệu, giải thưởng

THÔNG TIN CHUNG
- Trang 06

Quản trị rủi ro

Chiến lược phát triển

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
- Trang 94

Báo cáo của ban Tổng giám đốc

Báo cáo kiểm toán độc lập

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh hợp nhất

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 

nhất
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“FLC Faros tự hào sở hữu đội ngũ lao 
động trình độ cao, dày dặn kinh nghiệp 
chuyên môn, sẵn sàng hoàn thành 
những công trình quy mô lớn và phức 
tạp nhất.”

KHÁT VỌNG
VƯƠN XA

I. THÔNG TIN CHUNG
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Trở thành Tổng thầu thi công đẳng cấp, uy tín, có khả năng cạnh 
tranh mạnh mẽ, luôn luôn hướng đến chinh phục các mục tiêu 
cao hơn và là lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác và khách hàng.

Không ngừng đổi mới, đầu tư toàn diện nhằm phát triển và 
cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao, 
đáp ứng tiến độ, thân thiện môi trường, từ đó xây dựng lòng tin 
và quan hệ gắn bó lâu bền với khách hàng và đối tác.

Niềm tin: Luôn nỗ lực vì niềm tin của khách hàng. Coi đây là 
động lực cho sự phát triển của công ty.

Con người: Luôn coi con người là sức mạnh. Lấy con người là 
chìa khóa cho sự thành công của Công ty.

Bền vững: Luôn tận tâm, tận lực để tạo ra những giá trị bền 
vững trong các sản phẩm/công trình của mình.

Cải tiến: Chú trọng đầu tư, trang bị những máy móc thiết bị 
tiêu chuẩn đến từ các nước tiên tiến.

Chinh phục: Luôn sẵn sàng đối mặt và chinh phục khó khăn để 
tạo ra những giá trị mới.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Năm 2017 đã khép lại bằng những thành tựu rất ấn tượng, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC 
Faros (“Công ty”/ “FLC Faros”) tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của 
mình với các chỉ số lợi nhuận và tăng trưởng cao. Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi lọt 
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017, 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt 
Nam năm 2017 với tổng doanh thu tăng 51,30% và lợi nhuận tăng 80,40% so với năm 2016. Có 
thể thấy, năm 2017 là một năm “Khát vọng vươn xa - mang giá trị tới những vùng đất mới” của 
FLC Faros. Đồng thời cũng là một năm đánh dấu những mốc son vẻ vang trong quá trình hình 
thành và phát tiển của Công ty. 

Hiện tại, FLC Faros hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó nòng cốt là xây dựng bất động sản 
nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp. Công ty tự hào sở hữu đội ngũ lao 
động trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm chuyên môn, sẵn sàng hoàn thành những công trình 
quy mô lớn và phức tạp nhất. Chính tiến độ thi công “thần tốc”, chính xác đã giúp FLC Faros được 
đánh giá cao về hiệu quả và chất lượng công trình, được khách hàng và đối tác tin cậy.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác, cùng toàn thể 
CBCNV của FLC Faros đã luôn đồng hành, sát cánh và tin tưởng, ủng hộ Công ty trong thời gian 
qua. Tôi tin rằng, phía trước còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta sẽ vững vàng bước đi với chiến 
lược phát triển đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ nhân sự có ý chí cao, tránh nhiệm. Chúng ta 
chắc chắn sẽ hoàn thành và thắng lợi trên mọi bước đường phát triển để luôn vươn tới những 
tầm cao và vươn xa ra biển lớn.
Trân trọng cảm ơn!

“Trở thành Tổng thầu 
thi công đẳng cấp, uy 
tín, có khả năng cạnh 
tranh mạnh mẽ, luôn 
luôn hướng đến chinh 
phục các mục tiêu cao 
hơn và là sự lựa chọn 
hàng đầu của mọi đối 
tác và khách hàng.”

Thay mặt ban tổng giám đốc
Tổng giám đốc

Đỗ Quang Lâm
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TỔNG QUAN CÔNG TY LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số 0105167581 lần đầu ngày 01/03/2011 và đăng ký thay đổi lần 17 ngày 
25/07/2017.

XÂY DỰNG & LẮP ĐẶT

Các công trình dân dụng

Các công trình công nghiệp

Các công trình kỹ thuật hạ tầng 
khu đô thị và khu công nghiệp

Các công trình giao thông

Các công trình thủy lợi

TƯ VẤN & QUẢN LÝ

Các công trình dân dụng

Các công trình công nghiệp

Các công trình kỹ thuật hạ tầng 
khu đô thị và khu công nghiệp

Các công trình giao thông

Các công trình thủy lợi

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Thiết kế tổng thể mặt bằng xây 
dựng công trình

Thiết kế công trình dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế nội ngoại thất công 
trình

Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, 
thông gió. điều hòa không khí 
công trình dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế phần cơ điện công trình

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
- Tên giao dịch: FLC FAROS CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: FLC FAROS.,JSC
- Trụ sở chính: Số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài khoản số: 2221.0000.588105 - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân.
- Mã số thuế: 010 516 7581.
- Điện thoại: (84-24) 3224 2600
- Fax: (84-24) 3224 2601
- Email: contact@flcfaros.vn
- Nơi thành lập: Việt Nam
- Vốn điều lệ: 4.729.999.990.000 đồng
- Mã cổ phiếu: ROS (HOSE)
- Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Trịnh Văn Quyết
- Tổng Giám đốc Công ty: Ông Đỗ Quang Lâm

           ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà 
Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa , Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy 
Nhơn (Bình Định). Tp. Hồ Chí Minh, Long An.

Sau 6 năm hình thành và phát triển, FLC Faros đã 
ghi dấu ấn trong ngành xây dựng với nhiều các 
công trình gây được tiếng vang lớn trong giới bất 
động sản như: FLC Quy Nhơn, FLC Sầm Sơn, FLC 
Hạ Long…
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LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH
PHÁT TRIỂN

- Tổng thầu thi công dự án Quần thể du lịch nghỉ 
dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn
- Tổng thầu thi công dự án Khu đô thị FLC Garden 
City 
- Tổng thầu thi công dự án toà nhà chung cư FLC 
Complex Hà Nội
- Tổng thầu thi công dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao 
FLC Vĩnh Thịnh Resort
- Tổng thầu thi công dự án Tổ hợp chung cư & Nhà 
liền kề FLC Complex Thanh Hóa

- Tổng thầu thi công dự án Tòa nhà chung cư FLC 
Star Tower
- Tổng thầu thi công dự án Tòa nhà chung cư FLC 
Green Home
- Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vĩnh 
Hà đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Faros
- Tổng thầu thi công dự án Quần thể du lịch nghỉ 
dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn
- Bàn giao dự án Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh 
thái FLC Sầm Sơn
- Tổng thầu thi công dự án Tổ hợp chung cư cao 
cấp, khu thương mại và văn phòng cho thuê FLC 
Twin Towers
- Tổng thầu thi công dự án khu công nghiệp FLC 
Hoàng Long

- Cổ phiếu Ros niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM 
(HOSE)
- Làm Tổng thầu dự án FLC Grand Hotel Samson
- Nhận danh hiệu “Top 100 thương hiệu Việt bền 
vững 2015”
- Bàn giao dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh 
thái FLC Quy Nhơn - Giai đoạn 1
- Làm chủ đầu tư Dự án Khu Biệt thự sinh thái và 
nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh - Quảng Bình
- Thi công và bàn giao dự án Không gian du lịch 
ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, Sầm 
Sơn, Thanh Hóa
- Tăng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng
- Làm chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao 
tiêu chuẩn Quốc tế, Sea Tower với tổng mức đầu 
tư 2.031 tỷ đồng
- Bàn giao dự án Khu nghỉ dưỡng 5 sao FLC Vĩnh 
Thịnh Resort
- Tổng thầu thi công dự án Tổ hợp sân golf, resort, 
biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Halong 
Bay
- Được chứng nhận “Chỉ số tín nhiệm Xanh - Trust 
Green 2016”
- Bàn giao dự án Tòa nhà chung cư FLC Complex 
Hà Nội
- Ông Đỗ Như Tuấn trở thành doanh nhân tiêu 
biểu xuất sắc năm 2016

- Khởi công xây dựng dự án tổ hợp căn hộ khách 
sạn The FLC Coastal Hill tại tỉnh Bình Định.
- Khởi công xây dựng dự án Quần thể khu du lịch 
nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình
- Tổng thầu dự án Công viên văn hóa ấn tượng 
Hội An
- FLC Faros nhận bằng khen “Thực hiện tốt pháp 
luật thuế” do Cục Thuế TP. Hà Nội trao tặng
- Bàn giao dự án FLC Grand Hotel Sầm Sơn
- Tăng vốn điều lệ lên 4.729.99 tỷ đồng
- Bàn giao dự án FLC Star Tower Hà Đông vượt 
tiến độ
- Nhận danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp lợi 
nhuận tốt nhất Việt Nam
- Nhận danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam
- Bàn giao hạng mục sân golf và nhà Clubhouse 
của dự án Tổ hợp sân golf, resort, biệt thự nghỉ 
dưỡng và giải trí cao cấp FLC Halong Bay

- Nhận bằng khen của UBND Quận Nam Từ Liêm 
vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho sự 
phát triển KT-XH Quận Nam Từ Liêm năm 2016
- Nhận giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu Việt 
Nam - Top Brands 2016”
- Làm chủ đầu tư dự án Học viện Golf Quy Nhơn
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
FLC Faros hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có cơ cấu tổ chức 
gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 
Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ.
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- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có 
quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề liên qian đến quyền hạn theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ 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 Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát: Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp 
lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động 
độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành, có thẩm quyền quyết định cao 
nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó 
Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám 
đốc về các công việc và nhiệm vụ được giao.

- Các phòng/ban chức năng: Thực hiện các chức năng, nghiệp vụ chuyên môn do Ban 
Tổng đốc giao. 

- Các Ban quản lý Xây dựng: Thực hiện chức năng quản lý dự án và tổ chức thi công công 
trình do Công ty làm tổng thầu hoặc/và do Công ty làm chủ đầu tư.
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Địa chỉ: Khu số 4, khu du lịch biển Nhơn 
lý – Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy 
Nhơn, Bình Định.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
FLC Faros sở hữu: 100%

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng và bất 
động sản

Tổng doanh thu: 7.236.720.625 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 3.836.583.834 đồng

Tổng tài sản: 981.036.481.412 đồng

Công ty là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị 
chức năng FLC Lux City Quy Nhơn. 

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

Tổng doanh thu: 16.000.096.300 đồng

Địa chỉ: Số nhà 23, ngõ 18, đường Nguyễn 
Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ 
Long, Quảng Ninh.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
FLC Faros sở hữu: 100%

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng và bất 
động sản

Tổng doanh thu: 3.540.893.008 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.792.267.599 đồng

Tổng tài sản: 104.542.954.436 đồng

Công ty là chủ đầu tư Dự án FLC Ngọc Vừng 
Vân Đồn.

Công ty TNHH Đầu tư 
và Phát triển FLC Faros 
Bình Định

Công ty Cổ phần Rosland 

Công ty con

Công ty liên kết

Công ty TNHH Đầu tư 
và Phát triển FLC Faros 
Vân Đồn

Lợi nhuận sau thuế: 12.638.747.505 đồng

Tổng tài sản: 217.774.122.845 đồng

Địa chỉ: 18A đường Phạm Hùng, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội.

Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng
FLC Faros sở hữu: 100%

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng và bất 
động sản

Tổng doanh thu: 819.183.142.002 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 65.212.142.009 đồng

Tổng tài sản: 1.081.313.820.844 đồng

Công ty là chủ đầu tư Dự án Green Home.

Địa chỉ: Khu số 4, KDL biển Nhơn Lý - Cát 
Tiến, Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
FLC Faros sở hữu: 90%

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ

Tổng doanh thu: 15.206.150.321 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 3.645.788.254 đồng

Tổng tài sản : - 97.795.539.234 đồng

Công ty là chủ đầu tư của dự án Công viên 
động vật hoang dã. 

Công ty TNHH Đầu tư 
tài chính và Quản lý 
tài sản RTS

Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển 
Vườn thú Faros
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Ngày 17/01/2016, FLC Faros vinh dự nhận Giải 

thưởng Top 100 Thương hiệu phát triển bền 

vững năm 2015. Đây là Giải thưởng tôn vinh các 

doanh nghiệp, thương hiệu chất lượng, uy tín, 

bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước.

Ngày 15/10/2016, ông Đỗ Như Tuấn - Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 

đã được vinh danh là Doanh nhân Việt Nam 

tiêu biểu xuất sắc năm 2016. 

CHINH PHỤC
THỬ THÁCH

DANH HIỆU &
GIẢI THƯỞNG

Ngày 14/03/2016, Công ty CPXD FLC Faros 

đón nhận chứng chỉ “Trusted Green – Chỉ số 

tín nhiệm xanh 2016”. Chứng nhận “Trusted 

Green” là một thước đo chuẩn xác những bằng 

chứng về hành động thân thiện với môi trường, 

tiết kiệm năng lượng, an toàn, có trách nhiệm 

và nhiều quyết định mang tính đột phá hướng 

đến tiêu dùng bền vững. 

Ngày 23/11/2017, FLC Faros vinh dự nhận danh 

hiệu Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 

Việt Nam năm 2017. Với danh hiệu này, FLC 

Faros tiếp tục cho thấy mình là doanh nghiệp 

năng động, sáng tạo, tiêu biểu với thành tích 

kinh doanh vượt trội, hiệu quả, có khả năng 

sinh lợi nhuận tốt và là những trụ cột của nền 

kinh tế Việt Nam, góp phần quảng bá thương 

hiệu doanh nghiệp Việt Nam tới cộng đồng 

kinh doanh trong nước và quốc tế.

Ngày 19/1/2018, FLC Faros tiếp tục khẳng 

định vai trò của mình khi vinh dự nhận danh 

hiệu Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 

2017. Đây là kết quả đáng tự hào thể hiện sự 

nỗ lực, cố gắng và tinh thần làm việc nghiêm 

túc của đội ngũ CBNV Công ty trong suốt thời 

gian qua. Đồng thời cũng thể hiện FLC Faros là 

một công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh 

tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao và đã dần 

khẳng định được vị thế của mình trong khối 

các doanh nghiệp.

Năm 2016, Brand Finance đã công bố Báo 

cáo xếp hạng định giá thương hiệu hàng đầu 

Việt Nam năm 2016, trong đó FLC Faros được 

định giá là một trong những thương hiệu 

hàng đầu Việt Nam. Đây là báo cáo thường 

niên so sánh các thương hiệu tốt nhất Việt 

nam với các thương hiệu sẵn có khác. Từng 

thương hiệu được xếp hạng, thể hiện sức 

mạnh thương hiệu, rủi ro và tiềm năng tương 

lai so với đối thủ.
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“Năm 2017 đã khép lại bằng 
những thành tựu rất ấn tượng 

với tổng doanh thu tăng 51,30% 
và lợi nhuận tăng 80,40% so với 

năm 2016. Đây được xem là một 
năm “Khát vọng vươn xa - mang 

giá trị tới những vùng đất mới” 
của FLC Faros.”

ĐỒNG LÒNG
RA KHƠI

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM



|  Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Báo cáo thường niên 2017 |  24 25

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG CHUNG

Năm 2017 cũng được đánh giá là một năm sóng gió của thị trường bất động sản khi có sự thanh lọc 
diễn ra mạnh mẽ. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và CBNV, cùng sự gắn kết bền 
chặt giữa Công ty và Quý Cổ đông, Nhà đầu tư và Đối tác, FLC Faros đã gặt hái được nhiều thành tựu 
trong năm 2017 khi hoàn thành và bàn giao nhiều dự án trước thời hạn. Hiện tại, FLC Faros là 1 trong 
500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 (VNR500) và thuộc Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam năm 2017 (Profit500).  Có thể thấy, FLC Faros đã có những bước phát triển thần kỳ 
và vượt bậc khi chỉ sau 6 năm thành lập, Công ty đang từng bước dẫn đầu về lĩnh vực xây dựng dân 
dụng và công nghiệp. 

Tình hình kinh tế nhìn một cách tổng thể, có thể thấy, năm 2017 kinh tế cũng đón nhận nhiều tin vui 
khi tăng trưởng so với năm 2016. Đặc biệt, đây là năm đánh dấu sự thành công rất lớn đến từ những 
doanh nghiệp trong nước. Hoạt động xây dựng năm 2017 được duy trì tăng trưởng khá cao với tốc độ 
8,7% so với năm 2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, đứng thứ ba trong 
số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước (nguồn: baoxaydung.com.vn).

Dưới sự chỉ đạo sát sao từ Ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên tâm huyết nhiệt tình, cùng với việc mở rộng 
quy mô, ký được nhiều hợp đồng thi công giá trị lớn, tái cơ cấu các khoản đầu tư, năm 2017, FLC Faros 
vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, tổng doanh thu cả năm của Công ty đạt 5.360 tỷ đồng (tăng 51,30% 
so với năm 2016), lợi nhuận sau thuế đạt 848 tỷ đồng (tăng 80,4% so với năm 2016).

FLC Faros đã có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận trong kết quả sản xuất kinh doanh 
và quy mô doanh nghiệp. 

26,45%
15,29%
4.729,99

5.360
848

TỔNG TÀI SẢN CỦA
FLC FAROS TĂNG

VỐN CHỦ SỞ HỮU
TĂNG THÊM

HIỆN NAY, VỐN ĐIỀU LỆ 
CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐẠT 

TỔNG DOANH THU CẢ NĂM 
CỦA CÔNG TY ĐẠT

DOANH THU

Tỷ đồng

Tỷ đồng

LỢI NHUẬN

LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐẠT

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

(từ 8.201 tỷ đồng lên 10.371 tỷ đồng)

(từ 4.928 tỷ đồng lên 5.682 tỷ đồng
so với năm ngoái)

(tăng 51,30% so với năm 2016)

(tăng 80,4% so với năm 2016)
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CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2015, 2016 VÀ 2017

CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP NĂM 2015, 2016 VÀ 2017

Trong năm 2017, FLC Faros luôn cho thấy mình là một Tổng thầu thi công có năng lực, có khả năng 
hoàn thành những dự án quy mô và phức tạp nhất khi liên tiếp vượt tiến độ tại nhiều dự án như: FLC 
SeaTower, FLC Star Tower, FLC Green Home. Đồng thời, bàn giao các dự án tiêu biểu như: FLC Grand 
Hotel Sam Son… Điều này đã mang lại nguồn lợi rất lớn cho chủ đầu tư và cho FLC Faros.

Kết thúc năm 2017, Công ty tiếp tục mở rộng quy mô doanh nghiệp khi tổng giá trị tài sản đạt 

10.371,3 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng lên 5.682 tỷ đồng. 

Sang năm 2018, với những biến động của thị trường nói chung, có thể FLC Faros sẽ phải đương đầu với 
nhiều khó khăn, đòi hỏi mỗi thành viên phải nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng Ban lãnh đạo tin tưởng 
rằng, với vị thế, quy mô và uy tín đã được tạo dựng sẵn, FLC Faros sẽ đạt được kế hoạch đề ra và sẽ 
còn vươn xa hơn nữa để ghi dấu ấn trong ngành xây dựng Việt Nam và thế giới.

Năm 2017, tổng doanh thu đạt là 5.360,84 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 848,13 tỷ (tăng 
80,40% so với năm 2016). Từ 06 dự án ở năm 2015, tính đến tháng 12 năm 2017 đã có 19 
dự án tổng thầu xây dựng (Cả trong lẫn ngoài Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn 
FLC)). Nâng vốn điều lệ từ 4.300 tỷ đồng lên 4.729,999 tỷ đồng, tăng 429,999 tỷ đồng so 
với cuối năm 2016. Đây là những con số vô cùng ấn tượng đối với toàn thể lãnh đạo, cán 
bộ công nhân viên Công ty.
Năm 2017, FLC Faros đã khẳng định là một tổng thầu xây dựng đứng đầu về uy tín và 
chất lượng. 

VỐN ĐIỀU LỆ

Tỷ đồng
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Ban Tổng Giám đốc của FLC Faros gồm 7 thành viên. Tổng Giám đốc là người điều hành, 
có thẩm quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng 
ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các 
quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám 
đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc và nhiệm vụ được giao.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông
ĐỖ QUANG LÂM
Tổng Giám đốc

Ông
LÊ TUẤN HÙNG

Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1975

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp, Cử nhân Quản trị tài chính

Quá trình công tác: 

Ông Đỗ Quang Lâm đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng và đảm 

nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại các công ty lớn:

Từ 06/2004 – 11-2008, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc BQLDA cao ốc văn phòng 

CDC - Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị CDC.

Từ 11/2008 – 08/2014: Ông là thành viên của  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Khách sạn Tân Hoàng Minh với chúc danh Phó Tổng Giám đốc.

Từ 08/2014 – 12/2015: Ông Lâm giữ vị trí Quyền Trưởng Ban Quản lý các dự án tại 

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Từ 12/2015 – 5/2017, ông Đỗ Quang Lâm đã giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Xây dựng Faros và hiện tại, ông Đỗ Quang Lâm đang giữ chức vụ Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Năm sinh: 1977

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân ngoại ngữ 

Quá trình công tác: 

Ông Lê Tuấn Hùng, trong 4 năm công tác (Từ 09/2000 - 04/2004) tại Công ty tư vấn XD 

Vinaconex ông đảm nhận vị trí Chủ trì kết cấu. 

Sau 7 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, từ 09/2007 - 04/2009, ông Tuấn Hùng 

giữ chức vụ Quản lý công trường - Công ty TNHH Page Kirkland (QLDA Australia); 

Ông chính thức trở thành nhân sự của Công ty CP Tập đoàn FLC từ tháng 04/2015. Hơn 

2 năm làm việc tại FLC, ông Tuấn Hùng đã đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt: Phó Giám 

đốc dự án FLC Samson Beach & Golf Resort ; Phó trưởng ban quản lý các dự án, Giám 

đốc dự án FLC Twin Towers, Giám đốc dự án FLC Travel; Trưởng ban Quản lý các dự 

án 04 kiêm Giám đốc Ban QLDA FLC Twin Towers kiêm Giám đốc Ban QLDA FLC Star 

Tower - Ban Quản lý các dự án 04; 

Từ ngày 27/9/2016 đến nay: Ông được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty 

CP Xây dựng FLC Faros.

Ông
NGUYỄN XUÂN TÙNG 

Phó Tổng giám đốc

Ông
NGUYỄN THIỆN PHÚ
Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1978
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp

Quá trình công tác: 
Ông Tùng đã từng đảm nhiều vị trí quan trọng với vai trò then chốt tại nhiều công ty lớn 
trong ngành xây dựng như: Techco, Bảo tàng HCM….
Hiện tại, từ 16/10/2015 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Xây dựng FLC Faros. 

Năm sinh: 1974
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Thạc sỹ Kế toán 

Quá trình công tác: 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ông Nguyễn Thiện Phú đã trải qua 
nhiều vị trí quan trọng. 
Ông đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng trong 3 năm (2006 – 2009) tại Công ty cổ phần Dược 
và Vật tư Thú y.
Đến năm 2010 ông Thiện Phú làm việc tại Công ty TNHH Niềm tin với vị trí Giám đốc tài 
chính.
Từ 2010 – 2012: Ông đảm nhận vai trò Kiểm toán viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm 
toán Thăng Long.
Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, từ 01/2013 – 12/2014 ông trở thành Phó Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Hiện tại, từ 01/2015 đến nay, ông Nguyễn Thiện Phú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Ông
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1975
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác: 
Từ tháng 10/2006 đến tháng 10/2010: Ông giữ vai trò Kế toán trưởng các Ban điều hành 
dự án thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn: Ban điều hành dự án đường Nội Bài - Bắc 
Ninh, Ban điều hành dự án cầu S2 Nam Định, Ban điều hành dự án đường 5 kéo dài, Ban 
điều hành dự án đường Trường Sơn Đông, Ban điều hành dự án đường tuần tra biên giới, 
Ban điều hành dự án PK2 Quốc lộ 3 mới; 
Sau 4 năm kinh nghiệm, từ 10/2010 đến tháng 5/2013: Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần đầu tư tài chính Ninh Bắc, Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land.
Từ tháng 6/2013 đến tháng 9/2014: Ông Dũng là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên 
doanh đầu tư Quốc tế KLF.
Từ tháng 10/2015 đến 20/11/2017, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Xây dựng FLC Faros.
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Năm sinh: 1977 

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Thạc sỹ Kế toán Quốc tế Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. CPA Aus-

tralia, Kiểm toán viên Việt Nam

Quá trình công tác: 
Từ 2004-2005: Bà giữ vai trò quan trọng trong Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) 

với vị trí Tổng Thư ký; 

Từ 1/1/2006- Tháng 9/2009: Bà là Chánh Văn phòng Hội Kiểm toán viên Hành nghề 

Việt Nam (VACPA).

Với kinh nghiệm làm việc và sự cố gắng không ngừng nghỉ, trong 3 năm (Tháng 

9/2009-2012) bà giữ vai trò Phó giám đốc Marketing và Phát triển Thị Trường - Công 

ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Từ 2012- tháng 6/2014: Bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc Phát triển Kinh doanh , Công ty 

TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tháng 7/2014 đến tháng 3/2016: Bà là Trợ lý Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Hội Kiểm toán 

viên Hành nghề VIệt Nam.

Từ 3/2016 bà giữ vai trò then chốt tại Tập đoàn FLC với vị trí Trưởng ban KSNB.

Tháng 2/2017 đến 28/2/2018: Bà là Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần 

Xây dựng FLC Faros.

Năm sinh: 1973

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Cử nhân ngoại ngữ

Quá trình công tác: 
Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong 2 năm (1994 – 

1996) bà đảm nhận vai trò Chánh Văn phòng - Công ty Liên doanh Exotismo.

Từ 1996 – 2010: Bà tiếp tục giữ vai trò then chốt khi đảm nhiệm vị trí Chánh 

Văn phòng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Sau 5 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (2011– 2015) với vị trí 

Chánh Văn phòng, từ 04/2016 đến nay, bà là Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Bà
TRẦN THỊ TỐ DUNG 
Phó Tổng giám đốc

Bà
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG 

Phó Tổng giám đốc

Ngày 04/07/2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐQT về 
việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Thiện Phú và 
Nghị quyết số 23/0217/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 
đối với ông Lê Mạnh Hùng.
Ngày 20/11/2017, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc đã có 
đơn xin từ nhiệm và được HĐQT Công ty chấp thuận theo Nghị quyết số 
35/2017/NQ-HĐQT
Ngày 28/02/2018, bà Trần Thị Tố Dung – Phó Tổng Giám đốc cũng đã có 
đơn xin từ nhiệm và được HĐQT Công ty chấp thuận theo Nghị quyết số 
07/2018/NQ-HĐQT

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 
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Với quy mô được mở rộng, ký được nhiều hợp đồng lớn, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 
2017 có sự tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 35,57% và 80,40%. Theo đó tổng tài sản của công ty cũng 
tăng 26,45% lên 10.371 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 15,29% lên 5.682 tỷ đồng. Sự bứt phá ngoạn 
mục này cho thấy tư duy lãnh đạo sáng suốt của Ban Tổng Giám đốc cũng như những nỗ lực không 
biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2017, hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng khá cao với tốc 

độ 8,7% so với năm 2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, đứng thứ 

ba trong số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước. Năm 2017, trong bối 

cảnh kinh tế thế giới hồi phục khó khăn, nhiều biến động về địa, chính trị nhưng kinh tế Việt Nam 

đã có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Lãi suất cho vay giảm, nguồn vốn cho vay bất động sản 

khá tốt đã giúp ngành xây dựng và ngành bất động sản phát triển vượt bậc. Nhiều dự án bất động 

sản sau vài năm đóng băng đã được khởi động lại và gặt hái nhiều thành công trong việc bán hàng. 

Đối với Công ty, sự nỗ lực, cải tiến liên tục và chiến lược kinh doanh đúng đắn của Ban điều hành 

cùng với quyết tâm của toàn thể CBNV, năm 2017 tiếp tục là năm ghi dấu thành công rực rỡ của 

FLC Faros, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Cụ thể, Tổng doanh thu hợp nhất 

năm 2017 là 5.360.840.887.375 đồng, đạt 109,40 % so với kế hoạch. Trong đó: Doanh thu từ Công 

ty mẹ: 4.522.365.375.641 đồng; Doanh thu từ các Công ty con: 838.475.511.734 đồng và Lãi cơ bản 

trên cổ phiếu: 1.897.

Trong năm 2017, Tổng lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã được kiểm 

toán mà Công ty đạt được là 1.057.472.139.584 đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 848.132.034.748 

đồng. Tổng giá trị tài sản của Công ty tăng đáng kể trong năm qua. 

Ngoài nguồn thu từ bán các sản phẩm bất động sản, thu từ nguồn ứng trước của chủ đầu tư thì 

trong năm 2017, Công ty đã chủ động ký kết với một số tổ chức tín dụng để cung cấp nguồn vốn 

trong ngắn và dài hạn cho các dự án, công trình của Công ty. Vì thế, nguồn vốn luôn được đảm bảo 

tại bất kỳ thời điểm nào, đáp ứng nhu cầu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

FLC Faros đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược dài hạn giai đoạn 2012 – 2017, trở thành một 

trong 10 công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam. Tổng giá trị tài sản của Công ty tăng đáng kể trong 

năm qua. Nếu như đầu năm 2017, giá trị tài sản của doanh nghiệp đang ở mức 8.202 tỷ đồng thì 

đến cuối năm 2017 giá trị này đã đạt 10.371 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty trong thời gian 

này cũng tăng tương ứng lên 5.682 tỷ đồng.

FLC Faros định hướng cho giai đoạn 2017 – 2022 là tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

cốt lõi, cải tiến không ngừng và tận dụng cơ hội gia tăng doanh thu, lợi nhuận, giá trị công ty. 
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Tổng tài sản của công ty
cuối năm so với đầu năm tăng

Tương đương ĐỒNG

2.169.432.926.368
26,45%

Cùng với sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận, các đánh giá về khả năng sinh lời cũng 
đều có sự tăng trưởng ấn tượng ở tất cả các chỉ tiêu.

Ngoài ra các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty luôn được đảm bảo ở mức an toàn. Công 
ty luôn chủ động về nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty trong tương lai

CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH
GIAI ĐOẠN 2014 - 2017
TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
Nợ phải trả của Công ty cuối năm 2017 tăng 1.416.052.550.044 đồng, tương đương 43,26% chủ yếu 

là do công ty đã thực hiện trích trước khoản chi phí xây dựng theo hồ sơ xác định giá trị sản xuất 

kinh doanh dở dang cuối kỳ cũng như bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh. Công ty đảm bảo 

khả năng trả nợ trong tương lai, không có nợ xấu phát sinh.

- Tổng doanh thu       

5.360.840.887.375 
- Lợi nhuận      

848.132.034.748 
- Tài sản      

 10.371.337.110.249
- Vốn hóa Thị trường (tại thời điểm cuối năm 2017):     

85.944.099.818.300 
- Vốn chủ sở hữu      
5.682.048.543.546

Đơn vị: Đồng
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2017

TÓM TẮT CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN CHO CÁC
DỰ ÁN TRONG NĂM 2017

FLC Faros đã và đang triển khai xây dựng các dự án không những luôn đảm bảo tiến độ thực 
hiện mà còn đảm bảo về chất lượng công trình. Một số dự án còn lập kỷ lục về tiến độ thực 
hiện, không phải là không có lý do khi FLC Faros được mệnh danh là “ÔNG VUA TỐC ĐỘ”.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ NGUỒN VỐN
CỔ PHẦN
-Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 472.999.999
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá 10.000 vnd/cổ phần
- Giá theo mệnh giá: 4.729.999.990.000 đồng
- Cổ phần chuyển nhượng tự do: 472.999.999
- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0
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Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
CỦA FLC FAROS

Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao toàn bộ khu thấp tầng và 2 khu cao tầng 
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Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đt

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình hoàn thiện

Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư Tiến độ thực hiện: Đang trong giai đoạn hoàn thiện



|  Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Báo cáo thường niên 2017 |  42 43

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình thiết kế concept

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình thi công

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình thi công

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình thi công
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Tiến độ thực hiện: 
Đang trong qúa trình hoàn thiện

Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư
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Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đt

Tiến độ thực hiện: 
Đã bàn giao cho chủ đầu tư

Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư



|  Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Báo cáo thường niên 2017 |  48 49

Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư

Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư
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Tiến độ thực hiện:
Đang trong quá trình thi công

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công
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Tiến độ thực hiện:
Đang triển khai thi công

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình thiết kế concept

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai hoàn thiện

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thiết kế concept
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Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành và bàn giao cho 
chủ đầu tư hạng mục sân Golf. Khách sạn FLC Grand 
Ha Long Hotel đang trong qúa trình hoàn thiện.
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Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thiết kế concept

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thiết kế concept

Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư
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Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thiết kế concept

Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công hạng mục
sân golf và nhà Club House

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình hoàn thiện
và bàn giao cho chủ đầu tư
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Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao cho chủ đầu tư

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình hoàn thiện
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Tiến độ thực hiện: 
Đang trong qúa trình
thiết kế concept

Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình thiết kế concept
Tiến độ thực hiện: Đã đưa vào khai thác, vận hành
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Tiến độ thực hiện: 
Đã đưa vào khai thác vận hành

Tiến độ thực hiện: 
Đang trong quá trình thiết kế concept

Tiến độ thực hiện: Đã đưa vào khai thác, vận hành Tiến độ thực hiện: Đang trong quá trình thiết kế concept
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CHÍNH SÁCH
NHÂN SỰ
Trong năm 2017, xác định mục tiêu và chiến 

lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 

giai đoạn hội nhập, đặc biệt là hội nhập toàn 

cầu, FLC Faros tổ chức nhiều khóa đào tạo - 

huấn luyện phát triển kỹ năng, chuyên môn, 

nghiệp vụ cho CBCNV. Trong đó:

Đào tạo kiến thức: 30 khóa

Đào tạo kỹ năng: 30 khóa

Đào tạo an toàn lao động: 90 khóa

Đào tạo quy trình thực hiện
công việc: 50 khóa

Số giờ đào tạo trung bình
mỗi năm: Hơn 1000 giờ

Chế độ làm việc
- Nhận thức được nhân sự là một trong những 

yếu tố quan trọng quyết định sự trường tồn của 

doanh nghiệp, FLC Faros luôn quan tâm đến 

chế độ làm việc của người lao động

Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 5,5 ngày/

tuần (đối với Khối Hành chính – Văn phòng) và 

6 ngày/tuần (đối với Khối công trường). CBNV 

được hưởng chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc 

riêng hưởng nguyên lương theo đúng quy định 

của pháp luật Lao động.

Điều kiện làm việc
- Với cam kết xây dựng một môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, FLC Faros đã thiết kế và bố trí 

văn phòng làm việc cho CBNV rộng rãi, khang 

trang. 

- 100% CBNV được kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

- CBNV được cấp phát trang thiết bị làm việc 

hiện đại. Đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại 

các công trường, trang bị đầy đủ đồng phục, 

phương tiện và các thiết bị bảo hộ lao động.

Chế độ phụ cấp
Ở FLC Faros, ngoài mức lương cơ bản, các 
CBNV còn được hưởng các chế độ phụ cấp 
tương ứng với từng vị trí làm việc, gồm:
• Phụ cấp điện thoại 

• Phụ cấp ăn trưa

• Phụ cấp xăng xe/ đi lại

• Hỗ trợ phương tiện đưa đón cán bộ, nhân viên

Lương, bảo hiểm, phúc lợi
Công ty đã thực hiện điều chỉnh mức thu nhập 

thực lĩnh tối thiểu lên 5 triệu đồng, và mức lương 

trung bình của CBNV khi làm việc tại FLC Faros là 

16 triệu đồng; bên cạnh đó còn tiến hành cải tổ, 

xây dựng lại hệ thống phụ cấp, thưởng dựa trên 

năng lực, kết quả công việc và mức độ đóng góp 

của từng CBNV. Nhằm thu hút nhân tài, Công ty 

có chính sách thu nhập đặc biệt cạnh tranh đối 

với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong 

các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân người 

lao động, mặt khác để “chiêu hiền đãi sĩ”, thu hút 

nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm 

việc. Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ 

theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Công ty đã kết hợp với Tập đoàn Bảo 

Xây dựng môi trường gắn kết, văn hóa 
vững mạnh
Công ty cũng có chính sách đẩy mạnh công tác 

truyền thông nội bộ để chăm lo, vun đắp đời sống 

tinh thần và thể chất cho cán bộ, nhân viên. Ban 

lãnh đạo đã thông qua việc xậy dựng và phát hành 

Tạp chỉ Hải Đăng (e-magazine) và Radio 2F. Đây là 

hoạt động nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp năng 

động, sáng tạo để mỗi cá nhân có thể khám phá và 

phát huy tiềm lực bản thân. Bên cạnh đó, Công ty 

cũng thường xuyên tổ chức hoạt động thi đấu bóng 

đá, tennis, team building, hoạt động biểu diễn văn 

nghệ, tổ chức chương trình những “chuyến xe yêu 

thương” đưa CBNV về nhà ăn tết, thực sự đã nâng 

cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất và gắn 

kết giữa CBNV. Hàng năm, FLC Faros cũng phát 

động đến các CBNV cùng nhau tham gia chương 

trình thiện nguyện, cứu trợ, cấp phát lương thực, 

quần áo ấm, sách vở cho các trung tâm bảo trợ xã 

hội, các vùng bị thiên tai lũ lụt, các hộ nghèo tại 

vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước.

Việt để xây dựng các chương trình, gói bảo hiểm sức 
khỏe dành riêng cho CBNV của FLC Faros.
Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 
Công ty đã thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng 
3%, quỹ phúc lợi 3%, nâng tổng ngân sách khen 
thưởng, phúc lợi năm 2017 lên hơn 34 tỷ đồng, đây 
là một con số khá ấn tượng và tạo ra thêm rất nhiều 
đãi ngộ thiết thực cho người lao động. 

Các chính sách phúc lợi chính của công 
ty gồm:
- Tặng quà vào những sự kiện quan trọng của mỗi 
cá nhân như sinh nhật, kết hôn, sinh con; các dịp lễ. 
- Khen thưởng vượt tiến độ; có sáng kiến cải tiến 
trong công việc; hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh.
- Khen thưởng cho con em CBNV đạt thành tích xuất 
sắc trong học tập; tổ chức các chương trình nghệ 
thuật để trẻ em và các gia đình được giao lưu cùng 
nhau.
- Có chính sách ưu đãi về giá, về sử dụng các dịch vụ 
khi CBNV đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại các quần 

thể nghỉ dưỡng do công ty kiến tạo.
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Sau 6 năm hình thành và phát triển, FLC Faros được đánh giá là công ty  có những bước phát triển 

vững chắc khi có đội ngũ nhân sự tâm huyết, yêu nghề và có chuyên môn cao. 

Xác định mục tiêu và chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn trước mắt 

và lâu dài (tầm nhìn 5 năm). Trong năm 2017, Công ty đã tuyển dụng và đào tạo hàng trăm nhân 

sự để đáp ứng với yêu cầu công việc tăng nhanh cả về khối lượng và chất lượng. Mục tiêu tuyển 

dụng của Công ty là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi 

trường năng động, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến 

thức chuyên môn. Phòng Hành chính - Nhân sự của Công ty thường xuyên tổ chức các chương 

trình hợp tác với các đoàn thể tại các địa phương như trung tâm giới thiệu việc làm, khối đoàn thể 

chính trị tại xã – phường, các trường đại học lớn để giới thiệu rộng rãi về Công ty, qua đó tuyển 

dụng và chọn lọc nguồn ứng viên có chất lượng tốt, mục tiêu xây dựng database nguồn ứng viên 

trong ngành xây dựng, phục vụ kịp thời công tác tuyển dụng nhân sự cho các công trình và dự án 

mới của Công ty. 

ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC Tổng số lượng nhân sự năm 2017 của Công ty là 1268 người tăng hơn 194 Nhân sự (tương ứng tăng 
18%) so với năm 2016, trong đó tỷ lệ các nhân sự có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm 60,7% - tăng 
hơn 20% so với cùng kỳ, lực lượng lao động phổ thông và trung cấp chiếm 39,3%. Các chương trình 
đánh giá hiệu quả công việc đã được thực hiện để đảm bảo sự sàng lọc và bố trí nhân sự phù hợp với 
hiệu suất lao động được nâng cao. Các quy trình tổ chức và quản lý nhân sự, quy trình nghiệp vụ đã 
được hoàn thiện ban hành đã tạo sự nhất quán trong thực hiện công tác nhân sự, tạo môi trường làm 
việc chuyên nghiệp và minh bạch, tương tác chuyên nghiệp giữa các cá nhân, các phòng, ban trong 
Công ty cũng như với các đối tác của Công ty. 

Đây có thể coi là bước đột phát ngoạn mục về sự phát triển nhân lực đồng thời qua đó một lần nữa 
khẳng định vị thế dẫn đầu của Công ty trên thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay.

Ngoài việc tập trung phát triển nguồn nhân lực, trong năm 2017 dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổng 
Giám đốc, Phòng Hành chính – Nhân sự cũng triển khai xây dựng hàng loạt các sự kiện, các chương 
trình nhằm tăng cường tính kết nối giữa các cán bộ nhân viên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
hiệu quả cho các bộ nhân viên.

Bên cạnh đó, các hoạt động thường kỳ như: sinh nhật hàng tháng cho cán bộ nhân viên, hoạt động cho 
ngày 8/3, 20/10, tết thiếu nhi, trung thu và trang trí văn phòng trong dịp giáng sinh đã giúp nhân viên 

có tinh thần làm việc tốt nhất, dẫn tới tiến độ công việc vô cùng nhanh và hiệu quả.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI 
LAO ĐỘNG VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 

Công ty luôn nỗ lực hết mình thể hiện trách nhiệm với người lao động về An toàn và Sức khỏe. 100% 
cán bộ công nhân viên làm việc tại hiện trường đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao 
động theo quy định của nhà nước. Thường xuyên mở các khóa đào tạo, tập huấn về ATLĐ với tiêu chí: 
“Mỗi cán bộ công nhân viên là một an toàn viên trên công trường”. Công ty luôn lắng nghe những ý 
kiến đóng góp của CBCNV trong việc nâng cao, hoàn thiện các công tác đảm bảo An toàn lao động tại 
công trường. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công ty tăng cường việc kiểm tra đột xuất và nhắc nhở các đơn 
vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, quy định an toàn lao động trong công tác thi công tại 
công trường.

Định kỳ Công ty tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên của Công ty, thiết kế và treo tại 
công trường những pano cổ động như một giáo cụ trực quan sinh động nhằm tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức, hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao 
động, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho cán 
bộ công nhân viên

Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu mạnh mẽ công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh 
doanh, hình thành các bộ phận mới như Phòng Vật tư và quản lý máy móc thiết bị, Phòng Quy 
hoạch kiến trúc. Công ty đã thành lập Hội đồng giải pháp kỹ thuật nhằm lựa chọn các giải pháp 
kỹ thuật tối ưu để đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của các dự án mà công ty thực hiện. Các 
Phòng/Ban được xem xét lại trên cơ sở cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự nhằm phù hợp với chiến 
lược phát triển của Công ty, với chức năng nhiệm vụ của Phòng/Ban; Ban hành hàng loạt quy trình 
liên quan đến tài chính, nhân sự, quản lý dự án. Các qui trình mới ban hành đã vận hành tương đối 
ổn định, tạo điều kiện cho việc quản lý tốt hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

FLC Faros luôn đánh giá cao yếu tố con người, luôn coi con người 

là vốn quý giá nhất. FLC Faros hiểu rằng, “chìa khóa thành công 
của doanh nghiệp chính là nhân lực”
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FLC Faros cho rằng, quá trình phát triển bền vững lâu dài của Công ty tùy thuộc rất nhiều 

vào những hoạt động gắn bó với cộng đồng, thiết thực đóng góp cho sự phát triển của xã 

hội. Những hoạt động xã hội từ thiện luôn được Ban Tổng Giám đốc và nhân viên Công ty 

thường xuyên tích cực hưởng ứng. Các hoạt đồng tiêu biểu như:

- Trao tăng học bổng cho sinh viên khó khăn có thành tích học xuất sắc: 100 suất học bổng đã 

được Chủ tịch Trịnh Văn Quyết trao cho sinh trường Đại học Xây dựng trong năm 2017.

- Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, trong năm 2017, FLC 

Faros tổ chức, phát động Chương trình từ thiện cho trẻ em khó khăn tỉnh Thanh Hóa. Thông qua 

chương trình, hơn 100 triệu đồng đã được gửi tới các em nhỏ tại đây.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Chuyến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh 

FLC còn tổ chức các Chương trình từ thiện vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và còn nhiều các 
hoạt động khác. Đặc biệt trong giải golf FLC Faros Golf Tuornament 2017 do FLC Faros tổ 
chức, Công ty đã phát động Chương trình từ thiện “Mùa xuân cho em”. Thông qua chương 
trình, hơn 100 triệu đồng đã được trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình từ thiện “Mùa xuân cho em”
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Dự báo về thị trường bất động sản trong năm 2018, các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà 
phân tích kinh tế vĩ mô đều cho rằng thị trường sẽ phát triển tốt hơn năm 2017 vì những lo ngại như 
bong bóng, sốt giá… sẽ không xảy ra và thị trường vẫn phát triển hướng tới sự bền vững.. Khu vực bất 
động sản du lịch nghỉ dưỡng đã có sức phát triển mạnh nhất trong năm 2017 với nhiều dự án đầu tư 
lớn ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh. Phân khúc này sẽ tiếp tục có sức hút lớn trong năm 
2018 vì tăng trưởng ngành du lịch mấy năm gần đây của nước ta có tỷ lệ khá cao (30-40%) và tương lai 
có thể tiếp tục tăng. Du lịch Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những nơi tăng trưởng du lịch 
mạnh trên thế giới. 

Khả năng tăng trưởng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong năm 2018 hoàn toàn phù hợp khi có rất 
nhiều dự án đầu tư trên quy mô lớn ở những nơi mà có tiềm năng du lịch, ví dụ như Phú Quốc, Nha 
Trang, Đà Nẵng… Đặc biệt thời gian tới, có 3 đặc khu kinh tế thì khả năng bất động sản nghỉ dưỡng 
còn phát triển mạnh hơn, đây là tiền đề cho kinh tế du lịch Việt Nam hướng tới trở thành mũi nhọn.  
Tuy nhiên, những tồn tại của thị trường bất động sản 2017 là tình trạng cung vượt cầu, thiếu thông 
tin, thiếu nguồn cung nhà thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội và điều này vẫn tiếp tục là khó khăn của thị 
trường trong năm 2018.

Đứng trước những khó khăn nhưng cũng là cơ hội đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu do Hội 
đồng Quản trị đề ra trong năm 2018, Ban TGĐ tập trung thực hiện các giải pháp điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh như sau:
- Ban TGĐ giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm cụ thể cho từng bộ phận. Các Giám đốc 
Dự án, Trưởng Phòng, Ban, Bộ phận phải xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu và mục tiêu được 
giao, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát để đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất 
kinh doanh chung của Công ty. Trong quá trình thực hiện, các Giám đốc Dự án, Trưởng Phòng, Ban, Bộ 
phận phải tổ chức thực hiện đánh giá kết quả đạt được của từng quý so với kế hoạch năm để kịp thời 
điều chỉnh hoặc thay đổi cách quản lý cho phù hợp nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong 
năm 2018.

- Theo định hướng của HĐQT, trong năm 2018, Công ty sẽ tập trung mở rộng hoạt động đầu tư. Công 
ty sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có năng lực phát triển dự án quy mô vừa và lớn. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có của nhà thầu xây dựng, hợp tác cùng các chủ đầu tư trong 
các dự án do Công ty làm tổng thầu.

- Rà soát, xây dựng hoàn chỉnh các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 
nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của một công ty quy mô lớn. Đổi mới và nâng cấp các ứng dụng giải 
pháp phầm mềm, công nghệ thông tin hỗ trợ việc truyền tải hồ sơ, văn bản giữa các phòng, ban nhằm 
giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho các kỹ sư, kiến trúc sư và 
các CBNV thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý tiềm năng nhằm đáp 
ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018
- Đẩy mạnh công tác nhân sự bao gồm: Tăng cường tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và 
chất lượng nguồn nhân lực; Hợp tác với các trường đại học trong tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng 
cao; Hoàn thiện các quy trình đánh giá phù hợp với tình hình thực tế và thúc đẩy tinh thần làm việc của 
CBNV. Công tác an toàn lao động, môi trường, xã hội và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBNV… 
là những hoạt động luôn được quan tâm và cải tiến để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh thi công và bàn giao đúng hoặc vượt tiến độ các dự án 
đã cam kết với các chủ đầu tư: Dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ (Bàn giao hạng mục Tòa nhà HH02, 
HH03); Tòa nhà thương mại dịch vụ, đỗ xe và cây xanh (FLC Green Home); Công trình hỗn hợp nhà ở, 
văn phòng và trung tâm thương mại (FLC Twins Tower); Quần thể Trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du 
lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long (hạng mục Khách sạn và Tòa nhà đa năng); Khu đô 
thị chức năng FLC Lux city Quy Nhơn; Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC 
Quảng Bình (hạng mục Clubhouse và 2 sân gofl); Khách sạn 5 sao The Coastal Hill; Dự án FLC Sea Tower 
Quy Nhơn (hạng mục Khối nhà ở căn hộ khách sạn (condotel)  và Quán Bar ngầm dưới công viên)…

FLC Twin Towers
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CĂNG BUỒM
TĂNG TỐC
III. HOẠT ĐỘNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY

“Chính tiến độ thi công “thần tốc”, 
chính xác đã giúp FLC Faros được 
đánh giá cao về hiệu quả và chất 

lượng công trình, được khách hàng 
và đối tác tin cậy.”
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2017, hoạt động xây dựng duy trì tăng 

trưởng khá cao với tốc độ 8,7% so với năm 

2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào 

mức tăng trưởng chung, đứng thứ ba trong 

số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào 

mức tăng GDP cả nước (nguồn: baoxaydung.

com.vn).

Tăng trưởng nóng thì tất nhiên cạnh tra-

nh cũng khốc liệt hơn, đối với Công ty, năm 

2017 được đánh giá là một năm sóng gió 

của thị trường bất động sản khi có sự thanh 

lọc diễn ra mạnh mẽ. Nhưng với sự nỗ lực 

không ngừng của Ban Lãnh đạo và CBNV, 

cùng sự gắn kết bền chặt giữa Công ty và 

Quý Cổ đông, Nhà đầu tư và Đối tác, Công ty 

đã gặt hái được nhiều thành tựu trong năm 

2017 khi hoàn thành và bàn giao nhiều dự 

án trước thời hạn. Hiện tại, Công ty là 1 trong 

500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 

2017 (VNR500) và thuộc Top 500 Doanh ng-

hiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2017 

(Profit500). Có thể thấy, Công ty đã có những 

bước phát triển thần kỳ và vượt bậc khi chỉ 

sau 06 năm thành lập, Công ty đang là một 

trong những doanh nghiệp dẫn đầu về lĩnh 

vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Năm 2017, Công ty đạt được mức tăng trưởng 

vượt trội về cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Nhờ 

mở rộng quy mô, ký được nhiều hợp đồng thi 

công giá trị lớn đồng thời tái cơ cấu các khoản 

đầu tư, tổng doanh thu cả năm của Công ty đạt 

5.360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 848 tỷ 

đồng, lần lượt tăng 51% và 80,4% so với kết quả 

thực hiện năm 2016. So với kế hoạch lợi nhuận 

năm mà ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua 

là 588 tỷ đồng thì Công ty đã hoàn thành vượt 

tới 44% kế hoạch.

Trong năm 2017, Công ty cũng có chuyển biến 

vượt bậc trong hoạt động tổng thầu thi công, 

các dự án do Công ty làm chủ đầu tư cũng đều 

đã hoàn thiện pháp lý và bước sang giai đoạn 

triển khai.

Năm 2017 cũng đánh dấu diễn biến giao dịch 

mạnh mẽ của cổ phiếu ROS trên thị trường 

chứng khoán, thu hút sự quan tâm và tăng 

quy mô vốn hóa của các nhà đầu tư trong đó 

có nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt, sự kiện cổ 

phiếu ROS được Sở Giao dịch chứng khoán TP 

Hồ Chí Minh đưa vào Danh sách chỉ số VN30 là 

sự ghi nhận mạnh mẽ từ cộng đồng nhà đầu 

tư chuyên nghiệp cũng như các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với sự phát triển của 

Công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai 

đoạn phục hồi chậm và các doanh nghiệp phải 

đương đầu với nhiều khó khăn, việc đạt được 

các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn tượng, phản ánh 

nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và cán 

bộ, nhân viên trong toàn Công ty. 

1 trong 500 Doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam năm 2017

Top 500 Doanh nghiệp
lợi nhuận tốt nhất Việt Nam
năm 2017

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty gồm Chủ tịch HĐQT và 05 thành viên; trong đó 
có  04 thành viên không điều hành, 02 thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa 
thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các 
nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban 
Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông TRỊNH VĂN QUYẾT
Chủ tịch HĐQT

Ông ĐỖ NHƯ TUẤN
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông LÊ THÀNH VINH
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1977
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Cử nhân luật, Tiến 
sỹ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: 
Xuất phát là một Luật sư, Ông 
Trịnh Văn Quyết đã rất thành 
công trong việc kiến tạo SMiC 
trở thành một hãng luật có vị 
thế cao trong ngành và từng 
được Bộ Tư pháp vinh danh cho 
thành tích hoạt động của mình. 
Với việc thành lập và điều hành 
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, 
ông Trịnh Văn Quyết còn thành 
công trong việc phát triển hàng 
loạt dự án bất động sản lớn, có 
tính khai phá tiềm năng kinh tế 
các vùng miền và mang lại hiệu 
quả cao cho Công ty và lợi ích 
cho xã hội. 

Năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết 
được vinh dự nhận Giải thưởng 
“Người có quyền lực nhất trong 
ngành Golf Châu Á – Thái Bình 
Dương” do Asia Pacific Golf 
Group trao tặng và Giải thưởng 
“Người có Tầm nhìn Golf Châu Á 
- Thái Bình Dương”.

Năm sinh: 1969
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Kỹ sư xây dựng 
dân dụng công nghiệp

Quá trình công tác: 
Từ 1996 – 1999: Trưởng chi nhánh 
Miền Bắc, Chỉ huy trưởng công 
trình “The Liên West lake resort 
hotel”; 

Từ 2000 – 2007: Phó Giám đốc, 
Phó trưởng Ban xây dựng – Quy 
hoạch và quản lý đô thị, phụ trách 
công tác xây dựng các công trình 
dân dụng; 

Từ 2008 – 2010: Trưởng Ban quản 
lý dự án Flamingo Tower kiêm 
nhiệm Trưởng Ban QLDA Flamin-
go Đại Lải; 

Từ 12/2014 – 07/2015: Phó Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Tập 
đoàn FLC; 

Từ 07/2015 – 05/2017: Tổng Giám 
đốc, và hiện tại là Phó Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 
FLC Faros

Năm sinh: 1979
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Tiến sỹ Luật

Quá trình công tác: 
Từ 1/2005 - 4/2012: Cán bộ Cục 
Quản lý cạnh tranh – Bộ Công 
thương; 

Từ 4/2012 – nay: Phó Tổng 
Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó 
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 
Tập đoàn FLC; 

Từ tháng 04/2016 – nay: Thành 
viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây 
dựng FLC Faros.

Với kiến thức sâu rộng và kinh 
nghiệm dày dặn về pháp luật, 
ông Vinh chính là một trong 
những người xây dựng chiến 
lược và trực tiếp tham gia đàm 
phán M&A, góp phần lớn vào 
thành công của Công ty trong 
lĩnh vực này, qua đó giúp Công 
ty nhanh chóng có được danh 
mục các dự án thi công bất 
động sản lớn trên khắp các tỉnh 
thành trong nước.
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Ông DOÃN VĂN PHƯƠNG
Thành viên HĐQT

Bà NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT

Bà VŨ ĐẶNG HẢI YẾN 
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1977
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ 
Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: 
Từ tháng 08 năm 2000 đến tháng 
08 năm 2009 : Phó phòng Tổng 
hợp Công ty Dịch vụ Vật tư Viễn 
thông Hà Nội - Bưu điện Hà Nội; 

Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 
08 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần FLC; 

Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 
05 năm 2011 : Tổng Giám đốc 
CTCP Đầu tư Tài chính Bắc Ninh; 

Từ tháng 08 năm 2010 đến tháng 
05 năm 2011 : Phó Chủ tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; 

Từ tháng 07 năm 2012 : Thành 
viên HĐQT Công ty CP Liên doanh 
Đầu tư quốc tế KLF; 

Từ tháng 05 năm 2015 : Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 
FLC Faros.

Năm sinh: 1973
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Cử nhân ngoại ngữ

Quá trình công tác: 
Từ 1994 – 1996: Chánh Văn 
phòng Công ty Liên doanh Exo-
tismo; 

Từ 1996 – 2010: Chánh Văn phòng 
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T ;

Từ 2011 – 2015: Chánh Văn 
phòng Công ty Cổ phần Tập 
đoàn FLC; 

Từ 04/2016 – nay: Thành viên 
HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC 
Faros

Năm sinh: 1978
Quốc tịch: Việt Nam
Học vấn: Tiến sỹ Luật

Quá trình công tác:
12/2000 – 08/2011: Giảng viên – 
Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường 
Đại học Luật Hà Nội; 

09/2011 – 11/2016: Trưởng Ban 
Pháp chế Tổng Công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC; 

11/2016 – 03/2017: Trưởng Ban 
Pháp chế Công ty Cổ phần Tập 
đoàn FLC; 

03/2017 – nay: Phó Tổng Giám 
đốc kiêm Trưởng Ban Pháp chế 
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; 

Tháng 05/2017 – nay: Thành viên 
HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 
FLC Faros.

Thay đổi nhân sự trong năm 2017
Tại ngày 05/05/2017, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Bình 
vì lý do cá nhân, cũng tại ngày này, ĐHĐCĐ năm 2017 đã bầu bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và bà Vũ Đặng 
Hải Yến cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.
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Trong năm 2017, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh 

hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động. 

Về công tác quản trị, điều hành

Trong năm 2017, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để 

hoàn thiện các mặt, cải thiện năng lực quản trị 

về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp 

với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên 

HĐQT tham gia 42 cuộc họp HĐQT trong năm 

2017.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó 

vai trò của thành viên độc lập và thành viên 

không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối 

đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.

- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng 

Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và 

Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Về công tác hoạch định chiến lược, 
hoạt động đầu tư

 Ngay từ đầu năm 2017, bám sát các nội dung 

đặt ra theo kỳ vọng của ĐHĐCĐ thường niên 

2017, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch 

kinh doanh của năm phù hợp với thực tế, định 

hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển 

khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2017 

phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty 

trong tình hình kinh tế hiện nay.

Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn 

vốn của cổ đông cũng như các nguồn vốn kêu 

gọi hợp tác khác, HĐQT đã tiếp tục chủ trương, 

thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư và đã xúc tiến 

tìm hướng đầu tư các dự án mới với nhiều triển 

vọng: Dự án Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 

cao cấp FLC Faros tại tỉnh Quảng Bình; Dự án 

công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng 

Bình; Dự án khu sinh thái biển huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa; Dự án khu du lịch nghỉ 

dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh, 

tỉnh Bình Định; Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại tỉnh 

Thanh Hóa….  

Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với 
Ban Tổng Giám đốc
 
HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều 

hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân 

thủ và phù hợp với các Nghị quyết mà Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã thông 

qua năm 2017. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và 

giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng 

thời hạn Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo 

tài chính bán niên 2017 đã soát xét, Báo cáo 

tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo 

thường niên năm 2017;

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 theo đúng quy định của 

Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, thực 

hiện kế hoạch đầu tư các dự án và kế hoạch dự 

kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 

đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017 thông qua;

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, 

lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2017;

- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các 

Dự án do Công ty hoặc các công ty thành viên, 

công ty con, công ty liên kết làm chủ đầu tư;

- Thực hiện các Dự án làm tổng thầu xây dựng đảm 

bảo đúng và vượt tiến độ bàn giao cho các Chủ đầu 

tư khai thác, vận hành, cụ thể: Dự án Khu đô thị 

du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn giai đoạn 2 gồm các 

hạng mục: Bể bơi khu dân cư và các khu phụ trợ, 

Khách sạn FLC Grand Hotel cùng hệ thống cảnh 

quan, hồ điều hòa, Vòng quay mặt trời, Các hạng 

mục nhà ở thấp tầng; Dự án Quần thể du lịch nghỉ 

dưỡng FLC Hạ Long gồm các hạng mục: Công trình 

sân golf và nhà Clubhouse và hạng mục phụ trợ đi 

kèm như hạ tầng kỹ thuật, cổng chào, nhà mẫu; 

Dự án FLC Garden City: Công trình HH02; Dự án 

FLC Star Tower; Dự án Quần thể sân Golf, Resort, 

Biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng 

Bình: Hạng mục đường 4km ngoài hàng rào….

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu 

đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy 

định pháp luật đối với công ty đại chúng nhằm 

đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu 

quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
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SỐ LƯỢNG CUỘC HỌP TRONG NĂM
Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan 

đến xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Chỉ đạo tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng thời hạn và trình tự quy định; Chỉ 

đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016; Phê chuẩn các quyết sách thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng Quản trị tạo điều kiện cho Ban TGĐ tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 

hiệu quả, đề ra các định hướng phát triển lâu dài cho Công ty:

Các quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các 

thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản 

trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì 

lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

NỘI DUNG, KẾT QUẢ CÁC CUỘC HỌP
CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017
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17 16/NQ-  05/05/2017  

18  05/05/2017  

19 18/NQ-  05/05/2017 
 

 

20 18A/NQ-  09/05/2017 
Ngân hàng NCB 

21 19/NQ-  31/05/2017 
Khoán  

22 19A/NQ-  31/05/2017  

23 20/NQ-  05/06/2017 
 

24 20A/NQ-  07/06/2016 
 

25 21/NQ-  26/06/2017 

 

26 20B/2017/NQ-  01/07/2017 

 

27 20C/2017/NQ-  01/07/2017 

 

28 22/2017/NQ-  4/7/2017 
 

29 23/2017/NQ-  4/7/2017  

30 24/NQ- T 4/7/2017 
 

31 24A/NQ-  8/7/2017 
 

32 
25/2017/NQ- -

FLC FAROS 
19/07/2017 

 

33 
26/2017/NQ- -

FAROS 
12/08/2017 

 

34 
26A/2017/NQ- -

FAROS 
23/08/2017 -

-FAROS ngày 09/05/2017 

35 27/TBKL-FLCFAROS 25/08/2017 
  

36 
27A/2017/NQ- -

FLCFAROS 
26/08/2017 

 

37 28/NQ-  31/08/2017 
  

38 
29/2017/NQ- -

FAROS 
01/09/2017 

 

39 
30/2017/NQ- -

FAROS 
15/09/2017 

ty CP FLC Travel 

40 31/NQ-  30/09/2017  

41 32/NQ-  30/09/2017  

42 
33/2017/NQ- -

FAROS 
02/10/2017 

ty CP  

43 
34/2017/NQ- -

ROS 
31/10/2017 

án FLC Twin Towers) 

44 34A/2017/NQ-  4/11/2017 

 

 

45 35/2017/NQ-  20/11/2017 
 

46 36/2017/NQ-  28/11/2017  

47 37/2017/NQ-  29/11/2017 
Công ty CP FLC Travel 

48 38/2017/NQ-  29/11/2017  

49 39/2017/NQ-  04/12/2017 

 

50 40/2017/NQ-  04/12/2017 
 



|  Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Báo cáo thường niên 2017 |  86 87

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HĐQT, BKS TRONG NĂM 2017

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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ĐÁNH GIÁ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Tong thời gian qua, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do 

HĐQT đề ra, phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng 

thời tích cực xử lý các vấn đề phát sinh hằng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT 

ban hnahf các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân 

sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy mô 

phát triển của Công ty.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt 

động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường 

trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. 

Theo báo cáo “Viễn cảnh Kinh tế Toàn cầu tháng 1/2018” vừa được Ngân hàng thế giới (WB) công bố, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 được dự báo sẽ tăng và đạt mức 3,1%, tiếp tục thời kỳ 

tăng trưởng cao hơn dự đoán trong năm 2017. Tăng trưởng năm 2018 tăng nhờ đầu tư, công nghiệp 

chế tạo và thương mại đều hồi phục và do các nền kinh tế xuất khẩu nguyên vật liệu được hưởng 

lợi từ xu thế tăng giá các loại mặt hàng này. Các chuyên gia của WB cũng cho rằng, chắc chắn năm 

2018 sẽ là năm đầu tiên nền kinh tế thế giới hoạt động hết hoặc gần hết công suất kể từ sau cuộc 

khủng hoảng tài chính. Dự kiến các hiện tượng trì trệ trong nền kinh tế sẽ không còn nữa, nên các 

nhà hoạch định chính sách cần có tầm nhìn xa hơn việc đơn thuần sử dụng các công cụ tiền tệ và 

tài khóa vốn chỉ thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn. Thay vào đó họ cần xem xét các sáng kiến thúc đẩy 

tăng trưởng tiềm năng dài hạn.

 

Tại Việt Nam, yêu cầu của nền kinh tế nói chung và yêu cầu của thị trường bất động sản hiện đại nói 

riêng đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục tái cấu trúc, phải tự cải cách và đổi mới, xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp, tinh thần doanh nghiệp, thể hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với khách 

hàng. Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo và xu thế phát 

triển các dự án bất động sản xanh, thân thiện môi trường, an toàn, đầy đủ tiện ích là những đòi hỏi 

mới của người tiêu dùng mà nhà đầu tư phải đáp ứng; 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”. Đứng trước những thách thức nhưng cũng là cơ hội đó, HĐQT Công ty sẽ tập trung 

vào các hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

- Thứ năm, Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của Ban 

Điều hành thông qua các chính sách khuyến 

khích Người lao động, tạo cơ chế tối đa nhằm 

phát triển đội ngũ, bổ sung nguồn lực cho Ban 

Điều hành nhằm đạt mục tiêu đã đề ra;

- Thứ sáu, đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá 

trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền 

vững thông qua tham gia xây dựng chiến lược 

phát triển trách nhiệm xã hội của doanh ng-

hiệp (CRS); Đôn đốc triển khai kế hoạch phát 

triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo 

điều hành doanh nghiệp;

- Thứ bẩy, Giám sát việc sử dụng vốn trong đầu 

tư, nâng cao giá trị cho cổ đông bên cạnh hoạt 

động xây dựng đồng thời tập trung công tác 

định hướng mở rộng kinh doanh nhưng luôn 

phải song song với việc kiểm soát rủi ro.

- Thứ nhất, tiếp tục triển khai kế hoạch 

chiến lược phát triển kinh doanh ba năm 

cho giai đoạn 2017 – 2020 với quyết tâm 

xây dựng FLC Faros trở thành thương hiệu 

mạnh trên thị trường, trở thành nhà thầu 

chất lượng hàng đầu Việt Nam, nhà đầu tư 

và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. 

- Thứ hai, củng cố và đẩy mạnh phát triển 

mảng thi công xây dựng dân dụng cốt lõi, 

đồng thời bám sát các diễn biến về thị 

trường bất động sản, tranh thủ các điều 

kiện thuận lợi và cơ chế chính sách để thực 

hiện các dự án bất động sản, dần khẳng 

định thương hiệu nhà đầu tư bất động sản 

FLC Faros;

- Thứ ba, nâng cao công tác quản trị công ty 

đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm 

soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán 

kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp; Tập 

trung công tác nhân sự cho Hội đồng Quản 

trị, phân công phân nhiệm cho Hội đồng 

Quản trị thông qua đó nâng cao tính minh 

bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, 

nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc 

lập;

- Thứ tư, Xây dựng lại quy chế quản trị Công 

ty, giám sát việc tuân thủ các quy định của 

Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công 

bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các 

Cổ đông;
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HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông NGUYỄN VĂN THANH
Trưởng Ban kiểm sát

Ông ĐINH THÁI HIỆP
Thành viên Ban kiểm sát

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Thành viên Ban kiểm sát

Năm sinh: 1960

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Quá trình công tác: 

Từng là Giảng viên trường ĐH 

Thương mại, đến năm 2012, ông 

Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm 

làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

nghề FLC. 

Từ năm 2014 đến nay, ông Thanh 

lần lượt được bổ nhiệm làm thành 

viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Artex, Chủ tịch HĐQT Công ty 

cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế 

KLF và hiện nay là Trưởng Ban Kiểm 

soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC 

Faros.

Năm sinh: 1981

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác: là người dạn 

dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài 

chính, kiểm toán, ông Hiệp được 

bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tài 

chính Kế toán Công ty Cổ phần Tập 

đoàn FLC và được bầu làm thành 

viên BKS Thành viên BKS Công ty Cổ 

phần Xây dựng FLC Faros từ tháng 

04 năm 2016 để giám sát các hoạt 

động của HĐQT và Ban điều hành 

một cách hiệu quả.

Năm sinh: 1983

Quốc tịch: Việt Nam

Học vấn: Thạc sỹ Luật

Quá trình công tác: 

Năm 2007: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 

làm giảng viên - Chuyên viên Trung 

tâm Luật So sánh – Đại học Luật Hà 

Nội, sau đó từ năm 2008 đến 2016, 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh lần lượt 

đảm nhiệm vị trí Luật sư nội bộ tại 

các định chế tài chính uy tín như 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài 

Gòn - Hà Nội, Công ty TNHH Chứng 

khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Vingroup. Từ tháng 05 năm 

2017, Bà được bầu vào thành viên 

BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 

FLC Faros và Công ty cổ phần liên 

doanh đầu tư quốc tế KLF.

Năm 2017, nhân sự của Ban Kiểm soát có sự thay đổi: 01 thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm vào tháng 
5/2017 và 01 thành viên mới được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung. Số lượng thành viên Ban Kiểm 
soát Công ty hiện tại gồm 03 (ba) thành viên:
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Trong năm 2017, Ban Kiểm soát tổ 
chức các buổi họp định kỳ để kiểm 
tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt 
động của Hội đồng Quản trị, các báo 
cáo tài chính, đồng thời trao đổi với 
Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, 
thuận lợi trong tình hình hoạt động 
kinh doanh, định hướng và các mục 
tiêu trong thời gian sắp tới của Công 
ty, cụ thể như sau:
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FLC Faros hiểu rằng, “chìa khóa 
thành công của doanh nghiệp 
chính là nhân lực”. Chính vì vậy, 
FLC Faros luôn đánh giá cao yếu 
tố con người, luôn coi con người là 
vốn quý giá nhất.”

VƯƠN RA
BIỂN LỚN

V. QUẢN TRỊ RỦI RO 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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QUẢN TRỊ RỦI RO
Xây dựng là một lĩnh vực phức tạp và ẩn chứa 
nhiều rủi ro. Rủi ro trong ngành xây dựng hình 
thành do những yêu cầu pháp lý, các vấn đề 
liên quan đến tài chính, khả năng thực hiện 
dự án, nhu cầu của thị trường, tuyển dụng lao 
động và đặc biệt là các giải pháp và kiểm soát 
an toàn lao động trong thi công xây dựng… 

Quản lý rủi ro được thực hiện tốt sẽ góp phần tăng 
thêm giá trị cho doanh nghiệp, giúp cải thiện hiệu 
quả hoạt động, tạo lợi thế cạnh tranh, giảm thiểu 
những sai sót trong các mặt hoạt động. Hiểu rõ vấn 
đề trên, tại FLC Faros việc quản lý rủi ro là mối quan 
tâm hàng đầu của cả HĐQT và Ban điều hành Công 
ty. Để đảm bảo hoạt động quản lý rủi ro được thực 
hiện hiệu quả, công tác quản lý rủi ro đã được đưa 
thành một phần chính thức trong hệ thống kiểm 
soát nội bộ của FLC Faros.

Rủi ro an toàn lao động hình thành từ tính chất 
đặc thù của ngành xây dựng, phần lớn người lao 
động phải thực hiện các công việc nặng nhọc 
ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thời 
tiết, chưa kể phải thường xuyên làm việc trên độ 
cao. Do vậy, nếu không có quy trình quản lý và 
kiểm soát về an toàn lao động nghiêm ngặt thì 
việc xảy ra tai nạn lao động sẽ chỉ là vấn đề sớm 
hay muộn. Một khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng 
về an toàn lao động, ngoài việc gây tổn thất về con 
nguời, uy tín và thương hiệu của Công ty bị suy 
giảm sẽ ảnh hưởng đến thị phần và kế hoạch tăng 
trưởng của Công ty trong nhiều năm tới.
Năm 2018 là năm FLC Faros sẽ thực hiện nhiều 
các siêu dự án, do đó rủi ro từ việc mất an toàn 
do làm việc tại hiện trường sẽ được Công ty đặc 
biệt quan tâm và sẽ có những điều chỉnh hợp lý 
trong cơ cấu tổ chức về bộ máy quản lý an toàn 
lao động để kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả 
rủi ro này.

Biện pháp quản lý: 

Thường xuyên và đảm bảo thực hiện tốt các chế 
độ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, dây 
chuyền, thiết bị thi công.

Thực hiện chính sách: các kỹ sư giám sát chịu 
trách nhiệm chính về an toàn lao động và mỗi 
CBNV làm việc trên công trường đều là một an 
toàn viên, từ đó giảm thiểu được các sự cố mất 
an toàn lao động.

Tại FLC Faros, hệ thống quản lý an toàn lao động 
được xây dựng ngay từ những ngày đầu thành 
lập và ngày càng hoàn thiện hơn. Các chính sách 
về an toàn lao động được phổ biến và đào tạo 
định kỳ cho tất cả người lao động làm việc trên 
các công trình để đảm bảo mọi cá nhân đều hiểu 
rõ và thực hiện đúng các quy định nghiêm ngặt 
về chính sách an toàn lao động của Công ty.

Đối với các “Siêu dự án” thì Ban quản lý dự án, 
Ban chỉ huy công trường và đơn vị tư vấn giám 
sát của Chủ đầu tư sẽ thống nhất áp dụng mô 
hình quản lý an toàn đặc biệt, chú trọng tăng tỷ 
lệ cán bộ quản lý an toàn, công tác phòng ngừa 
cũng phải được thực hiện chặt chẽ từ khâu kiểm 
tra điều kiện sức khoẻ của từng người lao động 
trước khi bắt đầu mỗi ngày làm việc đến công 
tác nhận diện, đánh giá rủi ro, đảm bảo điều 
kiện làm việc tuyết đối an toàn. Hệ thống giấy 
phép quản lý an toàn lao động của Công ty cũng 
được thực thi áp dụng triệt để.

RỦI RO VỀ AN TOÀN
LAO ĐỘNG
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Với tính chất của ngành xây dựng, rủi ro về nhân 
sự được đánh giá là vấn đề trọng yếu, cần được 
quan tâm đúng mức và liên tục tìm biện pháp 
cải tiến.

Rủi ro về nhân sự là một rủi ro rất lớn ảnh hưởng 
đến sự ổn định bộ máy tổ chức cũng như toàn bộ 
mọi hoạt động của Công ty. Với chính sách quản lý 
hiệu quả, tỷ lệ nghỉ việc thấp và giảm qua các năm, 
do đó việc “Chảy máu chất xám” không phải là rủi ro 
đáng ngại đối với FLC Faros trong năm 2018.

Thách thức về nhân sự của FLC Faros trong năm 
2018 trở về sau là phải đảm bảo thu hút thêm một 
số lượng lớn nhân sự có bề dầy kinh nghiệm, có đủ 
năng lực về quản lý dự án, quản lý thi công, quản lý 
thiết kế để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bứt phá 
trong tầm nhìn 5 năm 2018 - 2022.

RỦI RO VỀ NHÂN SỰ

việc, văn hóa doanh nghiệp, biến FLC Faros 
trở thành gia đình thứ 2 của mỗi CBNV, là nơi 
mà CBNV sẽ khó có thể từ bỏ để tìm kiếm 
một môi trường làm việc mới.
- Thu hút nhiều chuyên gia, kỹ sư giỏi trong 
và ngoài nước, tuyển dụng được các lứa kỹ 
sư, kiến trúc sư mới ra trường chất lượng tốt 
để đào tạo, quy hoạch làm đội ngũ kế cận 
thông qua các hình thức hợp tác đào tạo và 
tài trợ cho các trường Đại học uy tín trong 
nước. 
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ cho các 
nhân sự mới thông qua việc tổ chức các buổi 
hội thảo định hướng nghề nghiệp, các buổi 
đào tạo nội bộ. 
- Thiết lập các kênh truyền thông nội bộ qua 
mạng xã hội, lập các group trao đổi mở trên 
viber, xây dựng chương trình radio, qua đó 
tuyên truyền, giáo dục nhận thức về lịch 
sử hình thành và phát triển công ty; tuyên 
truyền các chính sách ưu đãi dành cho các 
CBNV; tuyên truyền các chương trình thi đua 
nội bộ.

Biện pháp quản lý:

Tiếp tục thực hiện những biện pháp quản lý 
hiệu quả như ban hành và áp dụng quy chế tiền 
lương, tiền thưởng, phụ cấp phù hợp dựa trên 
hiệu quả công việc và vị trí đảm nhận; 

Xây dựng chính sách thưởng đột xuất, thưởng hiệu 
quả công việc, thưởng hoàn thành vượt tiến độ, 
thưởng vì áp dụng sáng kiến cải tiến hiệu quả trong 
công việc cho các tập thể và cá nhân có thành tích 
nổi bật trong công việc; 

Thực hiện chế độ bảo hiểm sức khỏe dành riêng 
cho CBNV và người thân trong
gia đình nhân viên; 

Ngoài ra, các biện pháp quản lý sau cũng cần được 
thực thi:
- Tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân viên 
phát huy tài năng của mình. Cải tiến môi trường làm 

Việc thu hồi vốn trong hoạt động xây dựng là 
một trong những nội dung quan trọng đối với 
doanh nghiệp hoạt động trong trong lĩnh vự 
xây dựng, nó đảm bảo hiệu quả tài chính của 
dự án.

Rủi ro này trong năm 2018, có xu hướng tăng và 
tỷ lệ thuận với doanh thu ngày càng tăng cao của 
Công ty, mặt khác phân khúc xây dựng dân dụng: 
căn hộ chung cư, biệt thự thấp tầng hiện chiếm 
tỷ trọng cao trong tổng doanh thu của Công ty, vì 
vậy sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị 
trường bất động sản và chính sách tín dụng của 
Ngân hàng đối với hoạt động cho vay kinh doanh 
Bất động sản.

Biện pháp quản lý:

Bên cạnh việc hạn chế tối đa rủi ro về chậm 
thanh toán bằng cách tìm hiểu, đánh giá tình 
hình tài chính của Chủ đầu tư, khả năng tiêu 
thụ sản phẩm để quyết định tham gia đấu 
thầu, Công ty tiếp tục áp dụng biện pháp 
quản lý như sau:

Mặc dù thị trường bất động sản đã sôi động trở 
lại, các quy định Pháp luật mới đã tạo cơ chế 
thông thoáng hơn để kích cầu thị trường bất 
động sản phát triển, nhưng những nguy cơ tiềm 
tàng về một cuộc khủng hoảng mới cũng không 
thể loại trừ. Trong năm 2017,  rất nhiều dự án có 
quy mô lớn được triển khai đồng loạt càng làm 
tăng khả năng về sự hình thành của một bong 
bóng bất động sản mới khi lượng hàng tồn kho 
có thể tăng cao, khả năng thanh toán của một số 
chủ đầu tư vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bất kỳ 
sự giảm tốc đột ngột hoạt động đầu tư hoặc tạm 
ngưng dự án đều ảnh hưởng tới việc hoàn thành 
kế hoạch doanh thu và thu hồi công nợ đối với 
các Công ty xây dựng.

Biện pháp quản lý:

Nhận diện, phân tích, kiểm soát và có biện pháp 
đối phó kịp thời với rủi ro trong lĩnh vực xây dựng 
và bất động sản.

Gia tăng tỷ lệ ký kết và thực hiện các dự án theo 
phương thức thiết kế và thi công (Design and 
Build - D&B) và đánh giá toàn diện hiệu quả của 
dự án trước khi ký kết với các chủ đầu tư, đảm 
bảo rằng với sự tham gia của FLC Faros sẽ góp 
phần giúp Chủ đầu tư thành công trong việc tiêu 
thụ toàn bộ sản phẩm.

Linh hoạt trong việc tiếp cận và tìm hiểu thông tin 
về nguồn vốn của Chủ đầu tư, tính thanh khoản, 
khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án, đặc biệt 
là các dự án đấu thầu thi công truyền thống.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển, 
cải tiến biện pháp thi công, cải tiến cách quản 
lý, phát triển các chuỗi cung ứng cạnh tranh và 
điều hành chuyên nghiệp để tăng cường năng 
lực cạnh tranh mang lại cho Chủ đầu tư, khách 
hàng chi phí đầu tư hợp lý nhất.

RỦI RO VỀ CHẬM THANH TOÁN

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG
BẤT ĐỘNG SẢN 

- Đàm phán kỹ các điều khoản liên quan đến 
thanh toán trong hợp đồng tổng thầu.
- Phòng Kinh tế đấu thầu, Tài chính kế toán, 
Kiểm soát nội bộ thực hiện soát xét độc lập 
trước và sau khi ký các hợp đồng thi công, giám 
sát tình hình tài chính dự án và cảnh báo các rủi 
ro liên quan hàng tuần cho Ban Tổng Giám đốc 
về các khoản công nợ, quyết toán công trình.
- Kiểm soát việc thực hiện và tuân thủ quy trình 
thanh quyết toán, tổ chức bộ máy quản lý khối 
lượng (QS) của các Ban quản lý dự án và làm 
việc với Chủ đầu tư một cách bài bản, khoa học 
và chuyên nghiệp.
- Yêu cầu dừng thi công khi dòng tiền của dự án 
không đảm bảo theo đúng quy định của hợp 
đồng (áp dụng đối với trường hợp Chủ đầu tư 
chậm thanh toán).
- Yêu cầu các Chủ đầu tư phải cung cấp bảo lãnh 
thanh toán với giá trị bảo lãnh tương đương 
mức độ rủi ro mà Công ty đánh giá.
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Rủi ro lớn nhất là khả năng thu hồi vốn thông qua 
vốn đối ứng, thủ tục hành chính nhiều, thời gian 
thu hồi vốn dài cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch 
tài chính. Công tác giải phóng mặt bằng là một 
công việc hết sức khó khăn làm tăng kinh phí đầu 
tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Bên cạnh đó 
cũng còn nhiều rủi ro khó lường trước khác đối với 
mỗi dự án mới đầu tư vì FLC Faros vẫn chưa có 
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Biện pháp quản lý:

FLC Faros đã tham gia thi công một số dự án BT cho 
thành phố Sầm Sơn – Thanh Hóa; cho Tỉnh Quảng 
Bình và cũng đã có những kinh nghiệm nhất định 
về kiểm soát, quản lý rủi ro đầu tư và thi công dự 
án BT. Tuy nhiên khi quyết định đầu tư và thi công 
dự án BT mới, Công ty vẫn phải tiếp tục xem xét, 
tìm hiểu thông tin, phân tích và lập báo cáo khả thi 
kỹ lưỡng, trong đó cũng phân tích các rủi ro có thể 
phát sinh và biện pháp khắc phục.

Đặc biệt đối với các dự án mới, Công ty sẽ tham 
vấn ý kiến từ các chuyên gia tư vấn trước khi quyết 
định tham gia. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục 
tìm kiếm các đối tác tin cậy, có kinh nghiệm để hợp 
tác đầu tư.

RỦI RO KHI THAM GIA 
THI CÔNG DỰ ÁN BT

Biến động giá cả của vật liệu xây dựng, nhân công 
và tỉ giá ngoại tệ trực tiếp ảnh hưởng tới lợi nhuận 
của các dự án. Quản lý tốt rủi ro này không những 
giúp công ty đảm bảo lợi nhuận kế hoạch đề ra mà 
còn góp phần tiết giảm chi phí cho Chủ đầu tư.
Rủi ro trượt giá trong năm 2018 sẽ có xu hướng gia 
tăng do tác động của việc tăng mạnh số lượng các 
dự án đầu tư lớn tập trung ở các đô thị lớn cũng 
như khả năng giá dầu tăng trở lại và việc mạnh lên 
của đồng đô la Mỹ.

Biện pháp quản lý:

Áp dụng điều khoản điều chỉnh giá đối với các dự 
án có giá trị lớn, thời gian thi công trên 12 tháng.
Chủ động nắm bắt sớm thông tin và triển khai các 
hợp đồng mua, nhập khẩu trước các nguyên vật 
liệu, thiết bị chính ngay khi triển khai dự án.

Việc dự báo không chính xác về nhu cầu của thị 
trường cây dựng bất động sản để đầu tư thiết bị với 
số lượng phù hợp cũng là một rủi ro tiềm ẩn.

Biện pháp quản lý:

Để đảm bảo thiết bị được đầu tư đồng bộ, phù hợp 
với tình hình hiện tại của Công ty, Phòng Vật tư đấu 
thầu thường xuyên đánh giá năng lực tổ chức thi 
công và trang thiết bị hiện có để đưa ra phương án 
đầu tư phù hợp.

Bên cạnh đó Ban điều hành cũng luôn cân nhắc kỹ 
lưỡng trước mỗi quyết định đầu tư, tỷ lệ thiết bị thuê 
– mua được sử dụng trên công trường luôn được duy 
trì cân đối ở mức phù hợp.

Hiện tại, để chủ động khắc phục rủi ro và đầu tư thiết 
bị, FLC Faros đã thành lập ra phòng Vật tư và Quản 
lý Máy móc Thiết bị để triển khai kế hoạch mua sắm 
vật tư, thiết bị, lập dự toán theo quy định, để kiểm 
kê kho bãi, đảm bảo việc cung ứng, nguyên vật liệu, 
công cụ hỗ trợ sản xuất nhằm đảm bảo hoạt động 
thi công ổn định và hiệu quả.

RỦI RO VỀ TRƯỢT GIÁ

RỦI RO VỀ ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

FLC Faros đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược dài hạn giai đoạn 
2012 – 2017, trở thành một Công ty xây dựng vững mạnh. FLC Faros định 
hướng cho giai đoạn 2017 – 2022 là tập trung vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh cốt lõi, cải tiến không ngừng và tận dụng cơ hội gia tăng doanh thu, 
lợi nhuận, giá trị công ty. Định hướng này đã và sẽ đưa FLC Faros nằm trong 
top đầu các doanh nghiệp cùng ngành xây dựng.

ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2017 - 2022

Tiếp tục xây dựng FLC Faros phát triển ngày càng vững mạnh, Hội đồng 
Quản trị Công ty đề ra định hướng cho giai đoạn 2017 - 2022 như sau:

1. Củng cố hệ thống quản trị Công ty, tăng cường tính minh bạch và tập 
trung vào công tác phòng ngừa rủi ro, nhằm xây dựng Công ty phát triển 
bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông, người lao động, khách 
hàng và xã hội.

2. Liên tục cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và phát huy các thế mạnh 
sẵn có từ mô hình tổng thầu D&B để thúc đẩy các dự án tổng thầu quy mô 
lớn. Tiếp tục mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động xây 
dựng với mức tăng trưởng bình quân 10 - 20% trong giai đoạn 2017 - 2022, 
duy trì và khẳng định FLC Faros là thương hiệu hàng đầu trong ngành xây 
dựng.

3. Tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển 
của Công ty, đặc biệt là việc chuẩn bị nguồn lực cho việc phát triển và quản 
lý các hoạt động đầu tư và các lĩnh vực kinh doanh mà Công ty hướng đến 
trong tương lai, trong đó có cả việc phát triển ra thị trường nước ngoài.

4. Đẩy mạnh công tác xây dựng chuỗi giá trị trong hoạt động xây dựng, tận 
dụng thế mạnh từ xây dựng để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động 
nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty từ chuỗi giá trị này.

5. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và dòng 
tiền lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm để đầu tư phát 
triển lĩnh vực hạ tầng, tìm kiếm các dự án đầu tư và M&A các Công ty phù 
hợp với ngành nghề kinh doanh, chiến lược của Công ty, hình thành các tài 
sản tạo dòng tiền trong tương lai để đa dạng hóa nguồn thu.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cùng với việc tập trung phát triển, mở rộng 
kinh doanh, FLC Faros thấu hiểu tầm quan 
trọng của việc đóng góp cho sự phát triển 
bền vững của xã hội và cộng đồng. Chính vì 
vậy trong thời gian tới FLC Faros đã đưa ra 
các Mục tiêu phát triển bền vững như sau:

FLC Faros hướng đến đầu tư những 
hạng mục bất động sản dành cho người 
có thu nhập thấp, công nhân viên lao 
động tại các khu công nghiệp: Với các dự 
án này, khách hàng có thu nhập thấp vẫn 
có thể tiếp cận các sản phẩm bất động sản 
tốt với mức giá thấp nhất. 

FLC Faros ưu tiên tạo việc làm cho người dân 
tại địa phương nơi  nơi Công ty có các dự án 
làm chủ đầu tư hoặc được chọn làm tổng 
thầu xây dựng nhằm tạo công ăn việc làm và 
đóng góp vào sự phát triển của địa phương. 

- Thực hiện trách nhiệm xã hội: 
FLC Faros đóng góp cho sự phát 
triển bền vững của xã hội thông 
qua các hoạt động thiện nguyện 
xã hội và hỗ trợ những địa phương 
vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều 
khó khăn: Ủng hộ đồng bào bão 
lụt; Đầu tư cho giáo dục và thế hệ 
trẻ thông qua việc trao học bổng 
cho sinh viên ưu tú, sinh viên xuất 
sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn tại các trường học; Tổ chức 
các Chương trình quyên góp vì trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt và còn 
nhiều các hoạt động có ý nghĩa 
khác.
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PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
FLC Faros nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Trong năm 2017, Công ty 
đã phát động các chương trình vì môi trường với chủ đề “Phát triển xanh đón chặng đường dài”. 
Trong chương trình này, FLC Faros đã tuyên truyền vận động CBNV chung tay bảo vệ môi trường 
thông qua các hoạt động nội bộ như: Tiết kiệm nguồn năng lượng điện (tắt các thiết bị điện khi 
không sử dụng). Đồng thời tổ chức các tháng hành động, các chương trình hoạt động vì môi 
trường xanh- sạch- đẹp. 

Ngoài việc tuyên truyền tăng nhận thức của CBNV về tầm quan trọng của việc vệ môi trường. FLC 
Faros cũng hướng đến việc thiết kế và thi công các dự án thân thiện với môi trường thông qua các 
dự án mà công ty nhận thầu và đấu thầu thi công, điển hình như:

Đây là Dự án đầu tiên đáp ứng nghiêm ngặt 
các tiêu chuẩn công trình xanh của Mỹ (LEED) 
và của Việt Nam (Lotus) khi đáp ứng tốt các 
tiêu chí như: nâng cao chất lượng môi trường 
sống, tăng khả năng thích ứng của công trình 
với sự thay đổi của môi trường và sử dụng 
nguồn năng lượng tái tạo một cách tối ưu.

Dự án này là nơi bảo tồn cho hơn 1000 cá thể 
động vật (tại thời điểm khai trương có 35 loài, 
hơn 800 cá thể). FLC Zoo-Safari Park được 
xây dựng theo mô hình bán hoang dã, với các 
động vật quý hiếm được chăm sóc và bảo tồn 
trong môi trường gần tiếp cận với môi trường 
tự nhiên. 

THE COASTAL HILL
FLC ZOO -
SAFARI PARK

The Coastal Hill

Trong thời gian tới FLC Faros sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án về môi trường nữa. Hiện 
tại, công ty đang thi công với vị trí Tổng thầu thi công các dự án như: 

Đây là khu đô thị đảo xanh duy nhất ở phía 
Tây Bắc thành phố Đà Nẵng với vị trí đắc địa 
4 mặt giáp sông Cu Đê, nối liền vịnh Đà Nẵng 
dưới chân đèo Hải Vân, nơi có cảnh quan 
thiên nhiên núi, sông, biển vẫn mang vẻ đẹp 
nguyên sơ, hùng vĩ. 

Với diện tích rộng hơn 10 ha bao gồm đảo lớn và 
các đảo nhỏ, vị trí và phong cảnh đẹp. Đây sẽ là 
nơi mà các du khách có cơ hội được trải nghiệm 
một Hội An trong không gian văn hóa, lịch sử 
thông qua các công trình kiến trúc và những 
show diễn thực cảnh đẹp mắt và đầy ấn tượng.

FLC ECO CHARM 
ĐÀ NẴNG BEACH & 
GOLF RESORT: 

CÔNG VIÊN VĂN HÓA 
“ẤN TƯỢNG HỘI AN”:

Vườn thú FLC Zoo -
Safari Park.
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MANG GIÁ TRỊ
TỚI NHỮNG
VÙNG ĐẤT MỚI
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

“Với chiến lược phát triển đã 
được chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng 
ta chắc chắn sẽ vững vàng, 
hoàn thành và thắng lợi trên 
mọi bước đường phát triển để 
luôn vươn tới những tầm cao 
và vươn xa ra biển lớn.”
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH HỢP NHẤT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN 
TIỀN TỆ HỢP NHẤT
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