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THông điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính gửi Qúy Cổ đông,

Kính thưa Quý Cổ đông, thay mặt Hội đồng Quản 

trị và Ban Lãnh đạo Tổng 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 2018 là một năm đầy biến động 

của thị trường bất động sản Việt Nam với nhiều sự 

kiện nổi bật như cơn sốt đất nền diễn ra trên diện 

rộng, thị trường bất động sản phía Bắc sôi động, thị 

trường bất động sản nghỉ dưỡng sụt giảm nghiêm 

trọng do Nhà nước siết chặt vốn, các chính sách Nhà 

nước về pháp lý cho các sản phẩm Condotel tiếp tục 

được tranh luận, chưa được tháo gỡ… đã ảnh hưởng 

nhiều đến các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực 

bất động sản trong đó có Tổng Công ty.

2018 – Trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân.

Đối với Tổng Công ty, năm 2018 được nhận định 

là năm bản lề trong chiến lược phát triển giai đoạn 

năm 2018–2022, đánh dấu bước ngoặt quan trọng 

trong hoạt động SXKD sau khi thoái toàn bộ vốn 

Nhà nước chuyển sang tập đoàn kinh tế tư nhân vào 

ngày 28/11/2017. Để tiếp tục khẳng định vị trí là nhà 

đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, dưới sự dẫn dắt 

của HĐQT nhiệm kỳ mới, cùng với sự nỗ lực của đội 

ngũ Ban Giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV 

năm 2018 Tổng Công ty hoàn thành vượt mức các 

mục tiêu kế hoạch đặt ra một cách đáng ghi nhận: 

• Tổng doanh thu hợp nhất 2.612,2 tỷ đồng, đạt 

100,47% so với kế hoạch ĐHĐCĐ, tăng 50,39% 

so với năm 2017; 

• Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 428,3 tỷ đồng, đạt 

122,37% so với kế hoạch ĐHCĐ, tăng 67,73% so 

với năm 2017;

• Dự kiến chia cổ tức 12%.

Đặc biệt, trong năm 2018 Tổng Công ty đã có bước 

chuyển mình mạnh mẽ, mở rộng hợp tác quốc tế, mà 

trước tiên là thị trường Hàn Quốc.

Như vậy, năm 2018 đã khép lại bằng những thành 

tựu khá ấn tượng với các chỉ số lợi nhuận và tăng 

trưởng cao. Những con số tăng trưởng tích cực trong 

năm 2018 cho thấy chiến lược đúng đắn của Ban 

lãnh đạo Tổng Công ty trong bối cảnh thị trường bất 

động sản ngày càng cạnh trang gay gắt đồng thời giữ 

vững cam kết đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông ở 

mức cao nhất thông qua việc kinh doanh hiệu quả.

Năm 2019 - Tiếp tục cất cánh và phát triển bền vững.

Với quỹ đất sạch đang sở hữu tại các vị trí đắc địa 

như Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hà Nam, Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Hậu Giang, Kiên Giang… đủ để Tổng Công ty 

phát triển trong nhiều năm tới. Đây đều là những 

khu vực có thuận lợi rất lớn của việc kết nối hạ tầng 

giao thông liên kết vùng, kết nối với các trung tâm 

phát triển mạnh về kinh tế và là điểm đến chiến lược 

của nhiều nhà đầu tư BĐS trong nước và quốc tế. 

Hơn 28 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, 

các dự án của Tổng Công ty luôn hướng tới sự phát 

triển chung của cộng đồng và được khách hàng tin 

tưởng nhờ tính pháp lý rõ ràng, minh bạch, chất 

lượng công trình bền vững. Đây chính là tiền đề 

vững chắc để xây dựng chiến lược phát triển mới 

trong tương lai.

Về lĩnh vực du lịch và dịch vụ: Với định hướng phát 

triển trọng tâm của doanh nghiệp giai đoạn 2018 

-2022 là phát triển các dự án bất động sản du lịch và 

các dịch vụ hỗ trợ. Ngày 26/01 vừa qua, Tổng Công 

ty đã khai trương Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, 

quy mô 205 phòng với tiện ích và dịch vụ cao cấp, 

nội thất trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn khách sạn 

chuẩn quốc tế 05 sao đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc và 

bước đầu đang đi vào khai thác hiệu quả. Hiện nay, 

Tổng Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng tiếp 

loại hình khách sạn, căn hộ condotel tại các dự án:  

Khu phức hợp Cap Saint Jacque Tp. Vũng Tàu, Tổ 

hợp Du lịch DIC Star Vũng Tàu tại khu vực nghinh 

phong  Tp. Vũng Tàu, Khu du lịch An Hải tại huyện 

Côn Đảo... dự kiến đến năm 2020 sẽ có 05 khách sạn 

tiêu chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch 

trong và ngoài nước, phấn đấu mục tiêu đến năm 

2025 sẽ sở hữu 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao 

quốc tế, nâng tổng số phòng cung ứng thị trường 

khoảng 3.500 phòng.

Về lĩnh vực sản xuất vật liệu và thi công xây lắp:  

Trong năm 2018, Tổng Công ty đã triển khai quyết 

liệt công tác tái cấu trúc (sát nhập, thoái vốn…) một 

số công ty hoạt động không hiệu quả, không thực sự 

làm gia tăng lợi ích cho thương hiệu DIC. Các doanh 

nghiệp sau khi thực hiện tái cấu trúc đã hoạt động 

kinh doanh có hiệu quả.

Năm 2019, Tổng Công ty tiếp tục đầu tư BĐS vào 

02 lĩnh vực chính:Home &Land (Khu đô thị; nhà ở, 

chung cư, biệt thự…) và Hotels & Resorts (Khách 

sạn, resort, golf, khu vui chơi giải trí...), đồng thời 

tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo ra các công 

trình kiến trúc hiện đại, đẳng cấp, văn minh. 

Thưa Quý vị, Chúng tôi tin tưởng rằng với quỹ đất 

đang sở hữu cùng với chiến lược đầu tư, kinh doanh 

phù hợp và sau khi tái cấu trúc thành công các công 

ty có vốn đầu tư của doanh nghiệp, cùng với đội 

ngũ lãnh đạo và công nhân viên chuyên nghiệp, tâm 

huyết Tổng Công ty chắc chắn sẽ đạt được những kết 

quả như mong đợi. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thành 

viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV 

Tổng Công ty đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Thay mặt HĐQT, tôi 

xin cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ 

đông, Quý đối tác, Quý khách hàng trong suốt thời 

gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết 

mình để tạo ra giá trị tốt nhất cho các Quý cổ đông 

và Quý khách hàng. HĐQT rất mong tiếp tục nhận 

được sự đóng góp và hỗ trợ có giá trị từ quý vị, cùng 

nhau cam kết để tiếp tục đưa Tổng Công ty cất cánh 

và phát triển bền vững. Xin chúc Quý vị hạnh phúc 

và thành công.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

                                                                                                

Nguyễn THiện Tuấn
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THÔNG TIN CHUNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC LỤC

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Giấy CN ĐKDN: Số 3500101107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu 

ngày 13/03/2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/09/2018

Vốn điều lệ tại 31/12/2018: 2.524.847.830.000 đồng

Vốn chủ sở hữu hợp nhất tại 31/12/2018: 3.181.407.586.147 đồng

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại: 0254 3859 248

Số fax: 0254 3560712

Website: www.dic.vn

Mã chứng khoán: DIG (HOSE)

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

26/05/1990

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) với tiền thân là Nhà nghỉ 

của Bộ Xây dựng theo Quyết định số 311/BXD-TCLĐ, nhiệm vụ ban đầu là kinh 

doanh dịch vụ du lịch và làm công tác điều dưỡng cho cán bộ công nhân ngành xây 

dựng.

23/11/1992

Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 564/BXD-TCLĐ ngày 23/11/1992 chuyển Nhà 

nghỉ Xây dựng Vũng Tàu thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch với 

lĩnh vực kinh doanh là dịch vụ du lịch; kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng; 

xuất nhập khẩu; đầu tư phát triển dự án; xây lắp; thi công cơ giới - điện nước; kinh 

doanh nhà đất. Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành Tổng Công ty đã làm chủ đầu 

tư nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, đa dạng các ngành nghề: đầu 

tư dự án, xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, tư vấn thiết kế, 

xuất nhập khẩu, thương mại, kinh doanh địa ốc, du lịch.

15/02/2001

Bộ Xây dựng ban hành quyết định đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng.

01/07/2003

Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 01/2003/QĐ-BXD tổ chức lại cơ cấu hoạt động 

của Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

15/10/2007

Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1302/QĐ-BXD phê duyệt phương án cố phần 

hóa Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng.

13/03/2008

Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng chính thức hoạt động dưới hình thức công ty 

cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, vốn điều lệ tại thời 

điếm trờ thành công ty cổ phần là 370 tỷ đồng.

19/08/2009

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng chính thức niêm yết trên Sở Giao 

dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) với mã chứng khoán là DIG.

Trải qua chặng đường dài 29 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty đã không 

ngừng lớn mạnh, thực hiện đầu tư kinh doanh nhiều dự án bất động sản tại các tỉnh, 

thành phố trọng điểm và đã trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển dự án 

bất động sản hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Quy mô vốn điều lệ của Tổng Công ty 

không ngừng tăng qua các năm. Ngày 28/11/2017, Bộ Xây dựng hoàn thành thoái toàn 

bộ vốn tại Tổng Công ty.

28/11/2017

Năm 2018

Năm 2018 là năm bản lề trong chiến lược phát triển giai đoạn năm 2018 – 2022, đánh 

dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động SXKD cũng là năm Tập đoàn DIC có kết 

quả sản xuất kinh doanh ấn tượng với doanh thu hợp nhất đạt 2.612,2 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế hợp nhất đạt 428,3 tỷ đồng, vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 là 

2.524,8 tỷ đồng.
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Các sự kiện khác về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 

Trong năm, Tổng Công ty đã hoàn tất việc tái cấu trúc giai đoạn 1, thông qua các chủ trương về công tác tổ 

chức: Chủ trương sắp xếp cơ cấu các phòng, ban Tổng Công ty;  Thành lập chi nhánh Tổng Công ty - Khách 

sạn DIC Star Vĩnh Phúc; Thành lập BQL Đất đai và Bất động sản DIC; Thông qua các chủ trương về công tác 

nhân sự: Thông qua phương án Ông Nguyễn Hùng Cường thôi kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc để thực hiện 

nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc; Điều chỉnh nhân sự 

Ban Kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Tảng, Ông Đặng Xuân 

Hướng. Để phù hợp với mô hình tổ chức mới khi Tổng Công ty trở thành Tập đoàn tư nhân, trong năm 2018 

đã ban hành 06 Quy chế và 01 qui định.

Thực hiện triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên theo hướng (sát nhập, thoái vốn…) 

đối với một số công ty hoạt động không hiệu quả, không thực sự làm gia tăng lợi ích cho thương hiệu DIC. Các 

doanh nghiệp sau khi thực hiện tái cấu trúc đã hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Thông qua các chủ trương về công tác tài chính:

Vay vốn lưu động, vốn đầu tư các dự án, trả nợ trái phiếu năm 2014 trước hạn, hoàn tất công tác phát hành cổ 

phiếu để trả cổ tức 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018, triển khai công tác phát hành cổ 

phiếu cho cổ đông hiện hữu…

Ngày 10/02/2018, Tổng Công ty đã tổ chức Lễ khánh thành dự án Condotel DIC The Landmark Residence – 

Tp. Vũng Tàu, đây là dự án trọng điểm đầu tiên trong chuỗi dự án Bất động sản du lịch của Tổng Công ty sau 

khi chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn Tư nhân.

Ngày 22/4/2018, DIC Corp đã tổ chức bàn giao Căn hộ Block C dự án DIC Phoenix cho khách hàng, chính 

thức hoàn thành đưa vào vào sử dụng cả 03 Block thuộc dự án DIC Phonenix.

Ngày 27/10/2018, Tổng Công ty mở bán thành công dự án chung cư Gateway – Khu Trung tâm Chí Linh, Tp. 

Vũng Tàu, chính thức ra mắt căn hộ mẫu và mở bán thành công gần 1.000 căn hộ.

Các giải thưởng nổi bật trong năm 2018 

STT Tên thành tích/giải thưởng Đơn vị cấp

1 Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2018 Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

2 Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018 Vietnam Report

3 Thương hiệu sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng 2018 Tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu

4
Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động 

sản xuất - kinh doanh
VCCI Việt Nam

5
Danh hiệu “Tấm lòng vàng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 

đoạn 2014-2018 
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt 

Nam 2018

Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2018
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Địa bàn kinh doanh

Kinh doanh bất động sản: Đầu tư phát triển các khu 

đô thị mới, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ 

tầng khu đô thị, khu kinh tế, phát triển các dự án bất 

động sản du lịch và các dịch vụ hỗ trợ.

Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ 

tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi.

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt 

hàng liên quan đến xây dựng khác.

Thương mại và dịch vụ: Kinh doanh XNK, Kinh 

doanh dịch vụ du lịch. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn 

đầu tư, kinh doanh các mặt hàng phục vụ xây dựng.

Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác…

Hiện nay, Tổng Công ty đang sở hữu quỹ đất sạch 

tại các vị trí đắc địa như Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hà 

Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, Kiên Giang…

đủ để phát triển trong nhiều năm tới. Đây cũng là 

một trong những yếu tố thuận lợi để Tổng Công ty 

thực hiện chủ trương tiếp tục đầu tư BĐS vào 02 

lĩnh vực chính: Home & Land (Khu đô thị; nhà ở, 

chung cư, biệt thự…) và Hotels & Resorts (Khách 

sạn, resort, golf, khu vui chơi giải trí…). Trong năm, 

Tổng Công ty đã có nguồn thu từ một số dự án như 

dự án Trung tâm Chí Linh (dự án Chung cư Gateway, 

Cụm chung cư DIC Phoenix), dự án Khu đô thị mới 

Nam Vĩnh Yên, Dự án Khu dân cư ATA, Căn hộ DIC 

The Landmark. Theo đó, doanh số bán hàng từ các 

dự án trong năm 2018 tập trung chủ yếu tại tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu chiếm 66%/doanh số bán hàng và 

tỉnh Vĩnh Phúc chiếm 35%/doanh số bán hàng.   

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ

TIỂU BAN NHÂN SỰ & 

LƯƠNG THƯỞNG

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2018, Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần theo qui định của Luật Doanh 

nghiệp 2014 với mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Trong đó, số thành viên 

Hội đồng quản trị là thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3 có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. 

Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều 

hành Tổng Công ty.
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Sơ đồ tổ chức Công ty
CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Các công ty con nắm giữ từ 50% cổ phần trở lên

Stt Tên Công ty
Ngành nghề kinh doanh 

chính

Vốn điều 

lệ thực 

góp ( triệu 

đồng)

Tỷ lệ sở 

hữu của 

Tổng 

Công ty

1

Công ty CP ĐTPTXD Số 1

Địa chỉ: Tầng 18 Seaview4 Trung tâm Chí 

Linh, Vũng Tàu

Xây dựng công trình 30.000 51,67%

2
Công ty CP DIC Du lịch và Thương mại

Địa chỉ: 169 Thùy Vân, P8, Vũng Tàu
Du lịch và thương mại 112.943 68,58%

3

Công ty CP ĐTPTXD Khoáng sản Miền Trung

Địa chỉ: Thôn Phú Nham Đông, Xã Duy Sơn, 

Duy Xuyên, Quảng Nam

Khai thác và sản xuất đá 

xây dựng
30.681 68.96%

4

Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC

Địa chỉ: Km61, QL51, P.Kim Dinh, Tp.Bà Rịa, 

tỉnh BR-VT

Sản xuất kinh doanh vật 

liệu xây dựng 
     88.000 96,36%

5

Công ty Cổ phần ĐTPTXD DIC Số 2

Địa chỉ: Số 5 đường 6 Khu đô thị Chí Linh, 

P.Thắng Nhất, Vũng Tàu

Xây dựng công trình 25.200 50,07%

6

Công ty CP gạch men Anh Em DIC

Địa chỉ: KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, 

Quảng Nam

Sản xuất kinh doanh vật 

liệu xây dựng
180.000 89,03%

7

Công ty Cổ phần Thủy Cung DIG

Địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. 

Vũng Tàu

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, 

nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống. Đại lý du lịch.

   155.000 95.00%

8

Công ty CPĐTPT Xây dựng Hà Nam

Địa chỉ: Đường 1A, P.Hai Bà Trưng, TP. Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam

Đầu tư phát triển KĐT, du 

lịch
77.019 98,00%
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Công ty liên kết nắm giữ từ 20% đến 50% cổ phần

Stt Tên Công ty
Ngành nghề kinh doanh 

chính

Vốn điều 

lệ thực 

góp ( triệu 

đồng)

Tỷ lệ sở 

hữu của 

Tổng 

Công ty

1

Công ty CP Bất động sản DIC

Địa chỉ: Lầu trệt Seawie 4, Trung tâm Chí 

Linh, Tp. Vũng Tàu

Kinh doanh nhà ở, môi giới 

BĐS
     11.284 42,67%

2
Công ty CP ĐTPTXD Phương Nam

Địa chỉ: 15 Thi Sách, Phường 8, Tp. Vũng Tàu
Kinh doanh du lịch    520.000 43,00%

3

Công ty CP ĐTPTXD Bê Tông.

Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, Thành Phố 

Vũng Tàu, Tỉnh BR - VT

Bê tông tươi, ống cống 

BTLT
     35.000 36,00%

4

Công ty CP ĐTPTXD Du lịch Thể thao Vũng 

Tàu

Địa chỉ: B12 Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu

Kinh doanh du lịch thể 

thao
     75.000 23,92%

5

Công ty CP DIC số 4

Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower, đường 3/2, 

Phường 8, TP.Vũng Tàu

Xây dựng công trình, đầu 

tư bất động sản
   110.000 26,23%

6

Công ty CP DIC Toàn Cầu

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành 

Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR - VT

Tư vấn, mô giới, đấu giá 

BĐS
       5.000 49,00%

Các mục tiêu chủ yếu của Tổng Công ty Chiến lược phát triển trung và dài hạn

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, Tổng Công ty hiện tập trung đầu tư bất động sản với 

02 lĩnh vực:

• Bất động sản nhà đất (khu đô thị, nhà ở, chung cư, biệt thự…);

• Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, golf, khu vui chơi giải trí, khu du lịch sinh thái…).

Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã và đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo ra các công trình kiến trúc hiện 

đại, đẳng cấp, văn minh.

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển 

bền vững, Tổng Công ty hiện tập trung đầu tư 

bất động sản với 2 lĩnh vực: Bất động sản nhà 

đất (khu đô thị, nhà ở, chung cư, biệt thự…); Bất 

động sản du lịch nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, 

golf, khu vui chơi giải trí, khu du lịch sinh thái…) 

thông qua việc phát triển các Dự án bất động 

sản du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, trong đó gia 

tăng đầu tư để tăng tài sản và tạo nguồn thu ổn 

định cho doanh nghiệp. Theo đó, Tổng Công ty 

sẽ phát triển các khu du lịch, Condotel, các khách 

sạn đạt tiêu chuẩn cao gắn liền với thương hiệu 

Quốc tế trên các địa bàn phát triển du lịch trọng 

điểm hoặc nằm trong các dự án đô thị du lịch của 

Tổng Công ty như Tp. Vũng Tàu, Côn Đảo – Bà 

Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc – Kiên Giang, Tp. Vĩnh 

Yên- Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã và 

đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo ra các 

công trình kiến trúc hiện đại, đẳng cấp, văn minh. 

Tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác, xúc tiến 

đầu tư nhằm liên doanh, hợp tác để triển khai các 

dự án do Tổng Công ty làm Chủ đầu tư cũng như 

các dự án trong các lĩnh vực thế mạnh của Tổng 

Công ty, trong đó ưu tiên hợp tác kinh doanh với 

các tập đoàn quốc tế có thương hiệu uy tín và có 

định hướng đầu tư, chức năng phù hợp với Tổng 

Công ty.

Chiến lược phát triển:

Năm 2018 được nhận định là năm bản lề trong 

chiến lược phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 

năm 2018–2022, đánh dấu bước ngoặt quan trọng 

trong hoạt động SXKD sau khi Tổng Công ty 

thoái 49,65% vốn nhà nước chuyển sang tập đoàn 

kinh tế tư nhân vào ngày 28/11/2017.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, Tổng 

Công ty đã nhanh chóng triển khai việc tái cấu 

trúc hệ thống công ty thành viên nhằm tinh gọn 

bộ máy, đảm bảo hiệu quả tài chính. 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ tiến hành việc tái 

định vị thương hiệu trong năm 2019. Theo đó, 

chú trọng đầu tư phát triển 2 lĩnh vực mũi nhọn:

• Lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản bao 

gồm: Bất động sản nhà đất (khu đô thị, nhà 

ở, chung cư, biệt thự…); Bất động sản du lịch 

nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, golf, khu vui 

chơi giải trí, khu du lịch sinh thái…).

• Lĩnh vực đầu tư tài chính bao gồm: xây lắp; 

vật liệu xây dựng; du lịch thương mại và các 

lĩnh vực khác.

Mục tiêu đến năm 2020, Tổng Công ty trở thành 

top 5 tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (TT)

Chiến lược phát triển trung và dài hạn (tt)

Các mục tiêu phát triển bền vững:

Trong mục tiêu phát triển bền vững, Tổng Công ty 

luôn xem hoạt động an sinh xã hội là một phần trách 

nhiệm đối với cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển 

bền vững của đất nước đồng thời Tổng Công ty xác 

định rõ, văn hóa doanh nghiệp là một trong những 

lợi thế cạnh tranh. Trên tinh thần ấy, Tổng Công ty 

không chỉ quan tâm đến nghĩa vụ và trách nhiệm liên 

quan đến sản xuất kinh doanh, mà còn nâng cao khả 

năng kết nối cộng đồng bằng những công việc cụ thể 

như tuyển dụng, đào tạo lao động tại chỗ, bảo vệ môi 

trường, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để hỗ 

trợ địa phương, hỗ trợ xây dựng các công trình công 

ích, từ thiện vì người nghèo, quyên góp ủng hộ đồng 

bào bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai lũ lụt; các hoạt 

động giúp đỡ người già neo đơn, trẻ mồ côi, những 

người có công với cách mạng, xây nhà tình nghĩa, 

các chương trình học đường xanh như trao học bổng 

hiếu học; các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, 

xây cầu, làm đường, là doanh nghiệp khởi nguồn cho 

nhiều chương trình ý nghĩa, nhiều ý tưởng có giá trị 

với xã hội như “Ngày gia đình DIC”, chương trình 

“Ngàn quà Tết, kết yêu thương”, dự án “Nhà vệ sinh 

học đường xanh”. Trong nhiều năm qua, Tổng Công 

ty đã tích cực tham gia nhiều chương trình thiện 

nguyện giàu ý nghĩa...; Bằng những hoạt động cống 

hiến thiết thực cho cộng đồng, cuối tháng 11/2018, 

Tổng Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu biểu dương, ghi nhận “Tấm lòng vàng” vì 

những có nhiều đóng góp cho chương trình an sinh 

xã hội giai đoạn 2014 – 2018. Ngày 22/12/2018, dự 

án “DIC – Vững chắc tương lai” chính thức ra mắt 

nhằm thúc đẩy chuỗi hoạt động an sinh của Tổng 

Công ty ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn trong 

tương lai.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Rủi ro kinh tế Rủi ro lãi suất
Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 tiếp tục đánh 

dấu nhiều chuyển biến tích cực, theo Tổng cục thống 

kê, tăng trưởng GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là 

mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. 

Khép lại năm 2018, theo báo cáo của Ủy ban Giám 

sát Tài chính Quốc gia, tăng trưởng kinh tế đã cải 

thiện trong những năm qua và được dự báo tiếp tục 

trong năm 2019. Tăng trưởng GDP được dự báo có 

khả năng đạt 7%. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn 

định, ngành bất động sản và xây dựng được dự đoán 

là sẽ tiếp tục phát triển năm 2019, dòng vốn FDI vào 

ngành bất động sản tăng mạnh, giá vật liệu xây dựng 

không biến động nhiều cùng với nền tảng vĩ mô ổn 

định là những yếu tố thuận lợi cho ngành. Do vậy, 

Tổng Công ty cần tận dụng tốt những cơ hội này để 

tối đa hóa lợi nhuận cũng như theo dõi tình hình 

kinh tế thế giới và trong nước để có những kế hoạch 

phát triển bền vững.

Trong năm 2018, lạm phát tiếp tục được kiềm chế ở 

dưới mức 4% tạo tiền đề duy trì các chính sách thuận 

lợi cho ngành bất động sản trong năm 2019. Mặc dù 

thế, với những diễn biến khó lường của kinh tế thế 

giới trong nửa đầu năm 2018, nền kinh tế vẫn còn 

phải đối mặt với những nguy cơ bất ổn và lạm phát có 

thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành bất động sản như Tổng Công 

ty, trường hợp lạm phát tăng cao sẽ ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty thông qua 

sự gia tăng của các chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí 

nguyên vật liệu, xây dựng, nhân công và lãi vay.

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc 

gia, lãi suất tiền gửi bình quân tăng từ 5,11% năm 

2017 lên 5,25% năm. Lãi suất cho vay bình quân 

khoảng 8,91% (năm 2017: 8,86%). Điều này bị ảnh 

hưởng chủ yếu do các yếu tố như kỳ vọng lạm phát 

tăng trong bối cảnh giá hàng hóa thế giới biến động 

và các tổ chức tín dụng cơ cấu lại nguồn vốn nhằm 

đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong năm 2019.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài 

chính Quốc gia dự báo lãi suất năm 2019 có thể có 

những yếu tố thuận lợi do: thứ nhất, áp lực lạm phát 

có thể giảm bớt khi giá dầu thế giới không biến động 

nhiều; thứ hai, đồng USD dự báo suy yếu làm giảm 

áp lực từ phía tỷ giá.

Với đặc thù riêng, lãi suất ảnh hưởng rất lớn lên hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động 

sản. Do thị trường bất động sản Việt Nam phát triển 

phụ thuộc nhiều vào dòng vốn tín dụng, cụ thể các 

khoản vay lĩnh vực bất động sản bao gồm: các khoản 

cho vay đối với các chủ đầu tư bất động sản và các 

khoản cho vay đối với các cá nhân/tổ chức khác có 

nhu cầu mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua 

bất động sản để ở, chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi. Do 

đó, Tổng Công ty cần tiếp tục theo dõi diễn biến của 

lãi suất để đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp. Bên 

cạnh đó, Tổng Công ty cũng tăng cường sử dụng linh 

hoạt các nguồn vốn từ cổ đông, nhà đầu tư chiến 

lược nhằm duy trì cơ cấu tài chính với mức sự dụng 

vốn vay hợp lý đồng thời đảm bảo pháp lý dự án, 

quản lý chặt chẽ tiến độ triển khai dự án để việc sử 

dụng nguồn vốn được hiệu quả và an toàn.
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Rủi ro đặc thù ngành

Hoạt động kinh doanh bất động sản của Tổng Công 

ty tập trung chính vào thị trường Việt Nam. Do đó, 

hoạt động của Tổng Công ty phụ thuộc rất nhiều 

vào hoạt động của thị trường bất động sản này, một 

trong những yếu tố tác động đến hoạt động kinh 

doanh tại các dự án của Tổng Công ty là công tác 

giải phóng mặt bằng, về môi trường kinh doanh với 

sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, về an toàn lao 

động. 

Hoạt động của Tổng Công ty phải tuân thủ chính 

sách, luật và qui định của Chính phủ, chính quyền 

địa phương và các cơ quan quản lý khác ban hành. 

Để có được quyền sử dụng đất ở Việt Nam là quá 

trình phức tạp, nếu các phê duyệt cần thiết để triển 

khai dự án không được cấp kịp thời hoặc được cấp 

nhưng kèm theo điều kiện khó khăn thì Tổng Công 

ty có thể sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành các 

dự án theo kế hoạch.

Rủi ro trong công tác giải phóng mặt bằng

Đây là một trong những rủi ro mà hầu như bất cứ 

doanh nghiệp bất động sản nào cũng quan ngại. 

Do những vấn đề về chi phí và thủ tục phát sinh 

trong công tác giải phóng mặt bằng rất nhiều: các 

loại thuế, khoản dự phòng hoặc khung giá đền bù, 

bồi thường đất theo quy định của Nhà nước không 

ổn định… Sự thay đổi của các chính sách trên ảnh 

hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công của dự án cũng 

như tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư của doanh 

nghiệp.

Rủi ro môi trường:

Với đặc thù là một doanh nghiệp bất động sản, xây 

dựng nên Tổng Công ty cũng gặp phải những rủi 

ro đặc thù như rủi ro nguyên liệu đầu vào, ô nhiễm 

môi trường hay an toàn lao động.

Ngoài ra, bụi bẩn, tiếng ồn từ các công trình xây 

dựng luôn là vấn đề được Tổng Công ty đặc biệt 

quan tâm. Vì vậy, Tổng Công ty luôn tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường như có bạt che chống 

bụi, phế thải, vật liệu xây dựng không lấn chiếm vỉa 

hè,… Từ đó, trách nhiệm xã hội - bảo vệ môi trường 

của Tổng Công ty luôn được các cơ quan chức năng 

đánh giá cao.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc quản 

lý rủi ro môi trường, Ban lãnh đạo Tổng Công ty 

luôn chú trọng công tác dự báo, giảm thiểu rủi ro và 

tác động tiêu cực đến sức khỏe và an toàn của cộng 

đồng địa phương xung quanh các dự án mà Tổng 

Công ty đang triển khai.

Rủi ro về an toàn lao động

Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn lao động trong xây 

dựng cũng là việc làm thường xuyên, nghiêm túc 

và được Tổng Công ty đặt ưu tiên hàng đầu. Tổng 

Công ty luôn áp dụng đầy đủ các phương pháp đảm 

bảo an toàn lao động như bố trí hợp lý các biển báo 

và nội quy an toàn lao động; người lao động được 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động bao gồm quần áo, 

giày, mũ, găng tay và các thiết bị cần thiết khác; khu 

vực thực hiện thi công luôn gọn gàng, loại bỏ tối đa 

các yếu tố có khả năng gây mất an toàn như vật sắc 

nhọn, dụng cụ xây dựng không cần thiết, dây điện 

bị hở, ổ cắm nối tiếp không đảm bảo chất lượng.

Rủi ro về sự cạnh tranh trong cùng lĩnh vực kinh doanh

Rủi ro pháp luật

Rủi ro khác

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản Tổng Công 

ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối 

thủ như công ty CP Vinhomes, Tập đoàn Đầu tư 

địa ốc Nova, công ty CP Đầu tư Nam Long, công 

ty CP đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền... Đây là 

những nhà phát triển bất động sản có thương hiệu 

mạnh. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữ các chủ 

đầu tư bất động sản tại Việt Nam có thể dẫn tới tình 

trạng nguồn cung bất động sản quá lớn, cạnh tranh 

về giá, giá vật liệu thô và nhân công tăng, sự chậm 

trễ trong quá trình cấp phép cho các dự án phát 

triển bất động sản mới của các cơ quan chính phủ 

có thẩm quyền, hoặc chi phí thu hồi đất, hoặc gây 

ra tình trạng thiếu đất phù hợp cho dự án, qua đó 

có thể tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh, 

tình hình tài chính về kết quả hoạt động của Tổng 

Công ty.

hưởng đến tính tuân thủ nghiêm ngặt được đặt ra 

trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

Nhằm hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh liên 

quan đến yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động, 

Tổng Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản 

pháp luật có liên quan tới hoạt động chuyên môn, 

đồng thời tham khảo và thuê tư vấn đối với những 

quy phạm pháp luật chuyên ngành khác có liên 

quan đến Tổng Công ty.

Ngoài những rủi ro trên, Tổng Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển xây dựng nói riêng và các doanh 

nghiệp nói chung còn chịu những rủi ro khác cũng 

có thể xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng 

như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn ... Những rủi ro này 

thường rất ít khi xảy ra, nhưng lại rất khó để dự báo 

trướcvà một khi đã phát sinh thì thường gây ra thiệt 

hại lớn cho Tổng Công ty cả về người và tài sản.

Rủi ro pháp luật là rủi ro phát sinh do việc không áp 

dụng kịp thời, không phù hợp các văn bản pháp luật 

trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh 

của Tổng Công ty.

Tổng Công ty là Công ty Cổ phần đại chúng niên 

yết; Tổng Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các văn 

bản pháp luật do nhà nước qui định, trong đó trọng 

yếu là Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây 

dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Chứng 

khoán, các bộ luật về Thuế và các văn bản khác liên 

quan tới các ngành nghề hoạt động của Tổng Công 

ty.

Hiện nay, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động 

kinh doanh thường xuyên được cập nhật, hướng 

dẫn, bổ sung nhằm đáp ứng kịp thời với thực tiễn 

và xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật ổn định, 

nhất quán. Quá trình này có thể dẫn đến tình trạng 

doanh nghiệp cập nhật không kịp thời, làm ảnh 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH 

Năm 2018, là năm Tổng Công ty chuyển mình, trở thành Tập 

đoàn tư nhân. Kết quả kinh doanh năm 2018 đã có bước đột phá, 

tổng doanh thu Công ty Mẹ thực hiện 2.149,4/2.000 tỷ đồng, 

đạt 107,47% kế hoạch, tăng trưởng 102,81% so với cùng kỳ năm 

2017. Doanh thu hợp nhất: 2.612,2/2.600 tỷ đồng, đạt 100,47% kế 

hoạch, tăng trưởng 50,39% so với cùng kỳ năm 2017.

Đây cũng là năm Tổng Công ty đã gặt hái được nhiều thành công 

trên các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

Doanh thu
Hợp nhất

Doanh thu
Công ty mẹ

2.612,2
            tỷ đồng

2.149,4
            tỷ đồng
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VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu TH2017 KH2018 TH2018
TH2018/ 

KH 2018

TH 2018/

TH2017

Tổng doanh thu 1.737,0 2.600,0 2.612,2 100,47% 150,39%

Lợi nhuận trước thuế 255,3 350,0 428,3 122,37% 167,73%

Lợi nhuận sau thuế 202,4 332,9 164,50%

Chỉ tiêu TH2017 KH2018 TH2018
TH2018/ 

KH 2018

TH 2018/

TH2017

Tổng doanh thu 1.059,8 2.000,0 2.149,4 107,47% 202,81%

Lợi nhuận trước thuế 161,0 310,0 359,0 115,80% 223,03%

Lợi nhuận sau thuế 128,4 280,5 218,52%

Tổng vốn đầu tư phát triển 1.387,2 3.060,0 1.570,0 51,30% 116,69%

Cổ tức 6% 10-15% 12%

Hợp nhất
ĐVT: Tỷ đồng

ĐVT: Tỷ đồng
Công ty mẹ

Đối với Công ty mẹ: 

Trong năm 2018, tổng doanh thu đạt 2.149,4 tỷ 

đồng tăng 102,81% so với năm 2017 đạt 107,47% 

kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 359 tỷ đồng 

đạt 115,8% kế hoạch tăng mạnh so với cùng kỳ, lợi 

nhuân sau thuế đạt 280,5 tỷ đồng tăng 118,52% so 

với năm 2017. Trong kỳ, doanh thu chủ yếu từ việc 

chuyển nhượng bất động sản, doanh thu bất động 

sản đạt 1.974,2 tỷ đồng tăng 120% so với năm 2017, 

doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 10,8 tỷ đồng tăng 

117% so với cùng kỳ. Trong năm, doanh thu bất 

động sản chủ yếu từ chuyển nhượng căn hộ dự án 

DIC Phoenix, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, dự án khu 

du lịch sinh thái Đại Phước, chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất dự án khu dân cư Hiệp Phước, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất từ hợp đồng liên danh 

dự án khu đô thị mới Phú Mỹ từ các nguyên nhân 

trên làm cho doanh thu thuần năm 2018 đạt 1.985,6 

tỷ đồng tăng 114,3% tương ứng tăng 1.059 tỷ đồng 

so với năm 2017. Ngoài ra, trong năm Tổng Công ty  

đã thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị thành viên  

thu về 267,2 tỷ đồng. Tháng 9/2018, Tổng Công ty 

hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 

theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 thông qua với tỷ 

lệ 6%.

Trong năm 2018, căn cứ kết quả kinh doanh năm 

2017 của các đơn vị thành viên đã được ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2018 thông qua, cổ tức Tổng Công 

ty thu về trong năm 2018 bằng tiền mặt là 11,042 tỷ 

đồng và 77.510 cổ phiếu.

Năm 2018, lợi nhuận từ hoạt động SXKD của Tổng Công ty có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2017:

đồng tương ứng tăng 65% so với cùng kỳ 

năm trước.

Theo kế hoạch đầu tư trong năm Tổng Công 

ty thực hiện phân nhóm các dự án như sau:  

nhóm ưu tiên 01: 15 dự án, Nhóm ưu tiên 

02: 06 dự án, Nhóm ưu tiên 03: 04 dự án, 

trong kỳ Tổng công ty đã thực hiện giải ngân 

các dự án nhóm 1: 1.307,14 tỷ đồng, dự án 

nhóm 2: 103,5 tỷ đồng, dự án nhóm 3: 0 

đồng, các dự án hoàn thành: 0,49 tỷ đồng. 

Các dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2018 

đều thực hiện đạt tiến độ, đảm bảo yêu cầu, 

riêng về đền bù và nộp tiền sử dụng đất chưa 

hoàn thành kế hoạch.

Đối với công ty hợp nhất:

Trong năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất đạt 

2.612,2 tỷ đồng tăng 50,39% so với năm 2017 

đạt 100,47% kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước 

thuế hợp nhất đạt 359 tỷ đồng đạt 122,37% kế 

hoạch. Ngoài các nguyên nhân biến động đã 

nêu trên thì trong kỳ, doanh thu thuần hợp 

nhất đạt 2.345 tỷ đồng tăng 47% so với năm 

2017 nguyên nhân chủ yếu do doanh thu kinh 

doanh bất động sản đạt 1.969 tỷ đồng tăng 90% 

so với cùng kỳ và doanh thu cung cấp dịch vụ 

tăng 59% so với cùng kỳ. Lỗ trong công ty liên 

kết tăng 6,7 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau 

thuế hợp nhất đạt 332,9 tỷ đồng tăng 64,5% so 

với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông 

công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất tăng 128 tỷ 
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Về công tác tái cấu trúc:

Thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Tổng 

Công ty trong việc tái cấu trúc các khoản đầu tư tài 

chính dài hạn. Trong năm 2018, Tổng Công ty đã 

triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc (sát nhập, 

thoái vốn…) một số công ty hoạt động không hiệu 

quả, không thực sự làm gia tăng lợi ích cho thương 

hiệu DIC. Các doanh nghiệp sau khi thực hiện tái 

cấu trúc đã hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Cụ 

thể: Hoàn tất việc thoái vốn tại DIC Hội An thu về 

15,02 tỷ đồng, giảm tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty 

tại DIC Hội An từ 29,97%/VĐL xuống còn 0,5%/

VĐL. Hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty 

TNHH J&D Đại An thu về 11,385 tỷ đồng và Công 

ty TNHH Taekwang DIC thu về 40,986 tỷ đồng, 

Thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Đầu tư 

Việt Thiên Lâm với giá trị 197,27 tỷ đồng, thoái một 

phần vốn góp tại DIC Bình Minh. Thực hiện chuyển 

đổi DIC Bình Minh từ công ty TNHH MTV thành 

công ty cổ phần DIC Toàn Cầu, giảm tỷ lệ sở hữu 

xuống còn 49%.

Về công tác kinh doanh: 

Trong năm 2018, doanh số bán hàng của các Dự 

án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư đạt 3.483,5 tỷ 

đồng đạt 139% kế hoạch đề ra. Trong năm, công 

tác chuyển nhượng và nguồn thu từ các Dự án do 

Tổng Công ty làm chủ đầu tư hầu hết hoàn thành kế 

hoạch đề ra. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản 

đạt 1.974 tỷ đồng tăng 119% so với năm 2017.

Trong năm 2018, việc triển khai bán hàng đối với 

dự án A.T.A và dự án Chung cư Gateway thực sự 

rất thành công do diễn biến tốt của thị trường và từ 

hiệu ứng của việc mở rộng ký kết với nhiều đơn vị 

môi giới để phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, công 

tác bàn giao và thu hồi công nợ tại dự án A.T.A chưa 

đạt được kế hoạch đề ra.

Một số dự án có kết quả kinh doanh chưa hoàn 

thành kế hoạch đề ra gồm: Dự án Đại phước; Dự 

án Nam Vĩnh Yên; Dự án Landmark; Dự án CSJ do 

công tác chỉnh lý giấy CNQSDĐ, điều chỉnh quy 

hoạch chưa hoàn thiện. Cụ thể:

+ Dự án Đại Phước: Chưa hoàn thành kế hoạch 

đề ra do chưa hoàn thiện về công tác chỉnh lý giấy 

CNQSDĐ và tách thửa nên chưa bàn giao lên doanh 

thu như dự kiến.

+ Dự án Nam Vĩnh Yên: Công tác chuyển nhượng 

chưa đạt kế hoạch đề ra do Tổng Công ty điều chỉnh 

dừng triển khai bán hàng khu vực ngoài 65 ha chờ 

hoàn thiện pháp lý.

+ Dự án DIC The Landmark: Tạm ngưng công tác 

bán hàng điều chỉnh mục tiêu kinh doanh.

+ Dự án căn hộ CSJ: Điều chỉnh việc triển khai bán 

hàng sang năm 2019.

VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH (TT) 

Dự án
Doanh số bán hàng 

theo kế hoạch 2018

Doanh số bán hàng đã 

thực hiện 2018
Tỷ lệ TH2018/ KH2018 (%)

TT Chí Linh 139,68 15,00 11

Phoenix 954,74 862,15 90

DA N Vĩnh Yên 866,00 528,39 61

Landmark 200,68 3,80 2

ATA 149,40 294,26 197

Gateway 100,00 1.767,73 1768

CSJ 100,00 0,00 -

Seawiew+Lakeside 2,40 1,43 60

Thủy Tiên 0,64 2,54 395

Tổng cộng 2.513,54 3.483,51 139,00

Kết quả thực hiện chuyển nhượng sản phẩm tại các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư

ĐVT: Tỷ đồng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

THành viên Ban Điều hành

Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2018

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2019 số lượng cổ phần nắm giữ và tỷ lệ sở hữu của từng thành viên 

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

STT Họ tên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT 15.508.332 6,140

2 Nguyễn Hùng Cường Phó Chủ tịch HĐQT 7.123.659 2,820

3 Trần Minh Phú 
TV. HĐQT, Tổng Giám 

đốc
925.388 0,370

4 Hoàng Văn Tăng
TV.HĐQT, Phó Tổng 

Giám đốc
7.621 0,003

5 Nguyễn Quang Tín
TV. HĐQT, GĐ Tài 

chính, Kế toán trưởng
2.207 0,001

6 Phan Thị Mai Hương TV. HĐQT độc lập 18.087 0,010

7 Đinh Quang Hoàn TV. HĐQT độc lập - -

8 Bùi Văn Sự Phó Tổng Giám đốc 23.392 0,010

9 Phạm Văn Thành Phó Tổng Giám đốc 2 0,000

10
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Phó Tổng Giám đốc 1.261.295 0,500

Ngày 06/01/2018, bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Ngày 22/05/2018, HĐQT thông qua phương án ông Nguyễn Hùng Cường thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

Ngày 22/05/2018, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữa chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ngày 12/06/2018, bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ: ông Đinh Quang Hoàn giữa chức vụ trưởng ban, 

ông Nguyễn Hùng Cường và bà Lê Thu Trang giữ chức vụ ủy viên Ban kiểm toán nội bộ.

Ngày 22/10/2018, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Xuân Hướng.

Ông Lê Văn Tảng – Phó Tổng giám đốc nghỉ chế độ hưu trí từ Tháng 12/2018.

Lý lịch Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN THIỆN TUẤN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Có 38 năm kinh nghiệm quản lý, điều 

hành trong nhiều ngành kinh doanh 

khác nhau.

Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 

kinh doanh bất động sản.

Lãnh đạo và điều hành Tổng Công ty 

đã có những bước phát triển đột phá từ 

khi thành lập Tổng Công ty đến nay, tạo 

được nền tảng vững chắc làm tiền đề 

cho Tổng Công ty phát triển bền vững.           

Chức vụ tại các tổ chức khác: 

Không có 

Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Ủy viên Ban 

kiểm toán nội bộ Tổng Công ty.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

kinh tế xây dựng

Quá trình công tác:

• 09/2006 - 11/2006: Chuyên viên 

Phòng Kế hoạch - Dự án Tổng 

Công ty

• 11/2006 - 06/2012: Tổng Giám đốc 

Công ty CP DIC Sport

• 06/2012 –1/ 2018: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty

• T1/2018 – nay: Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm Thành viên Ban kiểm 

toán nội bộ.

Chức vụ tại tổ chức khác: 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư 

Phát triển Phương Nam
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Bà PHAN THỊ MAI HƯƠNG

Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch công 

đoàn Tổng Công ty

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ tháng 11/1985 – 9/1990: Công tác tại Đặc 

khu Đoàn, Đặc khu Vũng Tàu, Côn đảo.

Tháng 10/1990 - 3/2004: Trưởng phòng 

nghiệp vụ, trưởng phòng máy tính nhà thiếu 

nhi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

• 4/2004- 10/2010: Giám đốc nhà văn 

hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu; 

Ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 

II,III, IV; Ủy viên Ban chấp hành công 

đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

kiểm trưởng ban nữ công khóa III. Chi 

ủy viên Chi bộ tỉnh đoàn.

• Từ tháng 11/2010 đến nay: Thành viên 

HĐQT Tổng Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Xây dựng. Ủy viên ban chấp hành 

Công đoàn xây dựng Việt Nam, Chủ tịch 

công đoàn Tổng Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Xây dựng, trưởng tiểu ban nhân sự 

và lương thưởng Tổng Công ty CP Đầu 

tư Phát triển Xây dựng.

Chức vụ tại các tổ chức khác: 

Ủy viên ban chấp hành công đoàn xây dựng 

Việt Nam.

Ông ĐINH QUANG HOÀN 

Thành viên độc lập HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế 

Quá trình công tác:

• 09/1988 – 06/2002: Kiểm toán 

viên, Công ty Kiểm toán Arthur 

Andersen

• 6/2002 – 03/2007: Trưởng Phòng 

Kiểm toán, Công ty Kiểm toán 

KPMG

• 03/2007 – 08/2007: Phó Phòng tư 

vấn, Công ty chứng khoán Bản Việt

• 08/2007 – 01/2013: Giám đốc tư 

vấn, Công ty CP Chứng khoán Bản 

Việt

• 02/2013 – hiện nay: Phó Tổng Giám 

đốc, Công ty CP Chứng khoán Bản 

Việt

Chức vụ tại tổ chức khác: 

• Phó tổng giám đốc công ty CP 

Chứng khoán Bản Việt

• Thành viên HĐQT Công ty CP 

Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội

Lý lịch Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN QUANG TÍN

Thành viên HĐQT, Giám đốc 

Tài chính, Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

kinh tế

Có 17 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính kế toán

Quá trình công tác:

• 2003- 2004: Phó Phòng Tài 

chính - Kế toán Tổng Công ty

• 2004 - 2007: Kế toán trưởng 

Công ty DIC số 1

• 2007 - 06/2012: Thường trực 

ban đổi mới, Phó Phòng Tài 

chính - Kế toán, Giám đốc 

Đầu tư quản lý vốn

• 07/2012 - nay: Kế toán trưởng

• 10/2014 - nay: Giám đốc Tài 

chính kiêm Kế toán trưởng 

Tổng Công ty

Chức vụ tại tổ chức khác: 

Không có

Ông HOÀNG VĂN TĂNG

Thành viên HĐQT, Phó Tổng 

Giám đốc thường trực

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Quản trị Kinh doanh

Có 18 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực Đầu tư Phát triển dự 

án.

Quá trình công tác:

• 9/2003 - 11/2004: Phó 

trưởng Phòng Kế hoạch - 

Đầu tư

• 12/2004 - 12/2005: Phó 

trưởng Phòng Đầu tư

• 01/2006 - 08/2013: Trưởng 

phòng  Kế hoạch - Đầu tư

• 08/2013 đến nay: Phó Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty.

Chức danh tại các tổ chức 

khác:

- TVHĐQT Công ty CP Vina 

Đại Phước

- TV.HĐQT Công ty CP Phát 

triển đô thị Phú Quốc

Ông TRẦN MINH PHÚ

Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

kinh tế.

Có 29 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính.

Tham gia nhiều khóa huấn 

luyện, đào tạo nghiệp vụ chuyên 

môn: lớp Kế toán trưởng, quản 

trị tài chính, quản trị chi phí, 

quản trị nguồn nhân lực, kiểm 

soát nội bộ.

Chức vụ tại tổ chức khác: 

Không có.

Lý lịch Ban Tổng giám đốc

Ông TRẦN MINH PHÚ

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chi tiết thông tin xem tại phần TV.HĐQT

Ông HOÀNG VĂN TĂNG

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

thường trực

Chi tiết thông tin xem tại phần TV.HĐQT
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Ông BÙI VĂN SỰ

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

kinh tế, Cử nhân luật

Có gần 22 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính kế toán

Quá trình công tác :

• 3/1995 - 12/2000: Kế toán 

viên, Phó phòng kế toán Công 

ty TNHH Tân Mê Kông

• 4/2001 - 8/2001: Kế toán viên 

Công ty Đầu tư phát triển – 

Xây dựng

• 9/2001 - 8/2003: Kế toán 

trưởng Xí nghiệp thi công cơ 

giới Điện nước thuộc Công ty 

Đầu tư Phát triển – Xây dựng

• 9/2003 - 06/2013: Phó trưởng 

phòng Tài chính – Kế toán 

Công ty Đầu tư phát triển – 

Xây dựng

• 07/2013 – 4/2015: Giám đốc 

Đầu tư quản lý vốn

• 5/2015 – nay: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty

Chức vụ tại tổ chức khác: 

TV.HĐQT DIC Resco

TV. HĐQT Công ty CP Đầu tư 

Phát triển Xây dựng Hội An

Ông PHẠM VĂN THÀNH

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Quản trị Kinh doanh

Có nhiều năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực khách sạn – du lịch

Quá trình công tác :

• 1992-1997: Giám đốc Khách 

sạn Long Hải Công ty XDDK 

– Bộ Xây Dựng

• 10/1997: Giám đốc XNKD 

Dịch vụ Du lịch Công ty 

XDDK – Bộ Xây dựng

• 08/1998 – 7/2000: Bí thư Chi 

bộ, Giám đốc XNKD Dịch 

vụ Du lịch kiêm Giám đốc 

Khách sạn Mỹ Trà Quảng 

Ngãi, Bộ xây dựng

• 8/2000 : Bí thư chi bộ, giám 

đốc Khách sạn Vũng Tàu 

thuộc Công ty Đầu tư Phát 

triển Xây dựng – Bộ xây dựng

• 07/2007 – 2016: Bí thư chi 

bộ, Chủ tịch HĐQT – Giám 

đốc Công ty Cổ phần Du lịch 

và Thương mại DIC

• Tháng 3/2016 đến nay: Phó 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Chức vụ tại các tổ chức khác: 

TV.HĐQT Công ty CP Đầu tư 

Phát triển Phương Nam

Bà NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công 

ty kiêm Chánh Văn phòng Tổng 

Công ty

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Quản trị Marketing

Quá trình công tác:

• 10/2009 – 5/2012: Chuyên 

viên văn phòng Tổng Công 

ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Xây dựng

• 06/2012 – 3/2015: Chuyên 

viên phòng Kế hoạch và 

Phát triển dự án Tổng Công 

ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Xây dựng

• 04/2015 – 11/2016: Phó 

Giám đốc Ban Kinh tế Đối 

ngoại Tổng Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển Xây dựng

• 12/2016 – 05/2018: Giám 

đốc Ban Đối ngoại và truyền 

thông Tổng Công ty Cổ 

phần Đầu tư Phát triển Xây 

dựng

• 05/2018 – nay: Phó Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty Cổ 

phần Đầu tư Phát triển Xây 

dựng

Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

Chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là: 279 người. Mức lương trung bình trong năm 

2018 là: 16,4 triệu đồng.

Cơ cấu nhân sự của Tổng Công ty như sau: 

Trong năm 2018, Tổng Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo 

quy định của Pháp luật về lao động. Cụ thể:

• Tất cả CBCNV-LĐ Tổng Công ty được tổ chức khám sức khỏe hàng năm. Trong năm 2018, Tổng Công ty 

đã tổ chức cho 257 CBCNV-LĐ đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viên Y Dược TP Hồ Chí Minh;

• Tổng Công ty có 01 bộ phận Y tế trực thuộc Văn phòng, được trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật y tế để 

phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi cần thiết. Tổng Công ty có 01 Bác sỹ đa khoa chuyên trách để thường xuyên 

theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh, thực hiện sơ cấp cứu cho CBCNV-LĐ.

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Tổng số lao động 279 100

II Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 217 78%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 13 5%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 17 6%

4 Lao động phổ thông 32 11%

III Theo hợp đồng lao động

1 Toàn thời gian 279 100%

2 Bán thời gian 0 0%

IV Theo giới tính

1 Nam 205 73%

2 Nữ 74 27%

Chính sách về sức khỏe
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• Tổng Công ty thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động, thành lập Phòng An toàn lao động có trách 

nhiệm kiểm tra giám sát về việc tuân thủ các qui định về vệ sinh, an toàn trong quá trình hoạt động sản 

xuất. Tổng Công ty thường xuyên chú trọng cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

• Thực hiện cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động cho toàn bộ CBCNV-LĐ làm 

việc tại các công trường xây dựng.

• Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị và chế độ 

khen thưởng, xử phạt trong công tác ATVSLĐ.

• Thường xuyên tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

• Năm 2018, Tổng Công ty tổ chức cho  CBCNV - LĐ đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước: Hàn Quốc, 

Sa pa, Ninh Bình…. 

• Chính sách hỗ trợ CBCNV-LĐ gặp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ… từ nguồn kinh phí 

Công đoàn, Quỹ tình nghĩa đồng nghiệp của Tổng Công ty với tổng kinh phí là 50 triệu đồng.

• Thường xuyên tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu nhi, tặng quà, thưởng học sinh giỏi các cấp cho 

con cán bộ CBCNV-LĐ Tổng Công ty. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho lao động nghỉ hưu, lao động 

nữ, cựu quân nhân… vào các dịp kỷ niệm ngày lễ 8/3, 20/10, 22/12…

Chính sách về an toàn lao động

Chính sách phúc lợi khác

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

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018: 3.060 tỷ đồng;

Tổng vốn đã giải ngân đầu tư phát triển năm 2018: 1.570 tỷ đồng, đạt 51,3% Kế hoạch.

Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2018 như sau:

Dự án nhóm 1
KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Thông tin chung dự án

Diện tích 194,7394 ha

Tổng vốn đầu tư 3.789 tỷ đồng

Thời gian thực 

hiện dự án
2010 - 2022

Địa điềm: Xã Thanh Trù, Phường Khai Quang - Thành 

phố Vĩnh Yên và Xã Quất Lưu Huyện Bình Xuyên

Các công tác đã thực hiện: 

Trong năm 2018 đã bồi thường và thu hồi được 

29.335m2 đất, tổng diện tích đã bồi thường, GPMB 

dự án là 179,87ha/194,74ha đạt 92,3%; đã đầu tư 

hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trên 90% diện tích đã 

bồi thường giải phóng mặt bằng của phân khu 1, 

tại phân khu 2 (75,82ha) đã rà phá bom mìn, bóc 

hữu cơ, đào khuôn đường và đắp nền đường; hoàn 

thành lắp đặt nội thất nhà biệt thự mẫu (Biệt thự 

số 2). Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 1/500 (lần 5) đã 

được UBND tỉnh phê duyệt Phối hợp với BQLDA 

của thành phố Vĩnh Yên để thực hiện GPMB, san 

lấp, thi công một phần dự án nghĩa trang nhân dân 

xã Quất Lưu.

Hoàn thiện hồ sơ xin giao đất phân khu 2,3 và hồ 

sơ xin cấp giấy CNQSDĐ đất cho phần diện tích 

đã chuyển nhượng; đang lựa chọn đơn vị tư vấn 

lập bản đồ địa chính thực hiện Thủ tục xin giao đất 

đợt 3 (53,92ha);

Hồ sơ thiết kế BVTC HTKT: Thiết kế phân khu 

2 tạm dừng chờ điều chỉnh quy hoạch lần 5 được 

duyệt, hồ sơ phân khu 3 đang trình phê duyệt, 

thiết kế trạm xử lý nước thải 1.200m3/ngày đêm 

đã hoàn thành thiết kế phần công nghệ; hoàn 

thành thiết kế của đường dây và các trạm biến áp 

T01 và T02,…

Thủ tục xin giao đất đợt 2 (68ha): đã hoàn thành 

hồ sơ đo vẽ, lập bản đồ địa chính, ngay sau khi 

quy hoạch điều chỉnh lần 5 phê duyệt, trình Sở 

TN&MT thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.

Trong năm thực hiện giải ngân: 163,83 tỷ đồng đạt 70,1% 

kế hoạch.

Chính sách đối với người lao động (tt)
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KHU PHỨC HỢP DIC STAR VĨNH YÊN KHU NHÀ Ở LAM HẠ CENTER POINT, TP. 

PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

Thông tin chung dự án

Quy mô 

gồm 1 khách sạn tiêu chuẩn 4 

sao cao 5 tầng với 208 phòng và 

1 nhà hàng ven hồ 3 tầng quy 

mô 1000 chỗ
Diện tích 25.261 m2

Tổng mức đầu tư 442,068 tỷ đồng

Địa điểm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Thôn Đôn 

Hậu, Xã Thanh Trù, Phường Khai Quang – Thành phố 

Vĩnh Yên

Thực hiện: 172,41 tỷ đồng đạt 71,8% kế hoạch

• Đã thi công xong phần thô và phần kiến trúc.

• Hoàn thiện nội thất, mua sắm thiết bị, dụng cụ.

• Hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình, vận 

hành thử.

Kế hoạch: 39,9 tỷ đồng, gồm: hoàn thành các thủ 

tục pháp lý, tiến hành bồi thường, GPMB và nộp 

tiền sử dụng đất. Triển khai thi công san nền.

Thực hiện: 0,62 tỷ đồng

• Đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án tại Quyết 

định số 265/QĐ-UBND ngày 01/02/2018;

• Đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

cho Dự án. Hiện HĐND đang thụ lý hồ sơ do 

Sở TNMT trình;

• Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 

đang được UBND tỉnh Hà Nam xem xét;

• Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến 

công tác giao đất, rà phá bom mìn, lập báo cáo 

ĐTM theo chủ trương của Tổng Công ty;

• Triển khai lập hồ sơ thiết kế BVTC HTKT và 

san nền của dự án.

Dự án nhóm 1 (tt)

KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC, TỈNH ĐỒNG NAI

Thông tin chung dự án

Diện tích 464 ha

Tổng vốn đầu tư 7.506 tỷ đồng

Thời gian thực 

hiện dự án
2005 - 2019

 Địa điểm: Cù lao Ông Cồn, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Thực hiện: 55,92 tỷ đồng, đạt 186,4% kế hoạch tỷ 

đồng.

• Phối hợp với nhà đầu tư cấp 2: hoàn thành các 

công việc như điều chỉnh cục bộ quy hoạch các 

phân khu 8 (30ha); Quyết định chủ trương đầu 

tư dự án Khu phức hợp Đại Phước Korea; được 

phép giãn tiến độ dự án Hoa Sen Đại Phước, 

chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công 

ty tại CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm và một 

phần vốn của CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm 

còn nợ cho nhà đầu tư khác để thu hồi công 

nợ; đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất (134.300m2) cho Công ty TNHH 

DCP Châu Á và đã nộp hồ sơ chấp thuận chủ 

trương đầu tư lên Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai. 

Các công việc đang tiếp tục thực hiện: Điều 

chỉnh QH phân khu tỷ lệ 1/2000; triển khai thủ 

tục thành lập pháp nhân mới để cùng đầu tư 

dự án Khu resort tại phân khu 1

• Làm việc với các cơ quan chức năng đề nghị 

bàn giao diện tích đất quốc phòng nằm trong 

dự án;

• Điều chỉnh ĐTM dự án: đã được Bộ TN&MT 

có ý kiến chấp thuận điều chỉnh (bổ sung kè 

bê tông);

• Được gia hạn giấy phép khai thác nước dưới 

đất;

• Đang thiết kế mẫu nhà cho phân khu 1,2,3;

• Hoàn thành: cắm mốc phân lô, sơn làn kẻ vạch 

các tuyến đường, thiết kế nhà mẫu PK 1, 2, gia 

cố nền thi công cảnh quan vỉa hè nhà trạm xử 

lý nước…
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KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH LONG TÂN, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Địa điểm: Xã Long Tân, Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Đây là dự án sự dụng vốn từ nguồn vốn phát hành cổ 

phiếu năm 2016. Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ –ĐHCĐ 

ngày 27/04/2016, số tiền thu được từ đợt chào bán là 

64,99 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào dự án khu đô 

thị du lịch sinh thái Long Tân. Trong năm, tiến độ đã sử 

dụng vốn lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 đã giải ngân 

cho dự án là 45,08 tỷ đồng để thanh toán chi phí công 

tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù GPMB.

Thực hiện giải ngân trong năm: 45,08 tỷ đồng 

• Trong năm 2018 đã thỏa thuận bồi thường 

93.971m2, lũy kế diện tích đã thỏa thuận bồi 

thường được 343.059m2;

• Được thỏa thuận đấu nối điện, nước, giao 

thông cho dự án;

• Lập và phê duyệt dự án giai đoạn 1 (200ha) 

phục vụ vay vốn ngân hàng; 

• Khảo sát địa hình, địa chất bổ sung phục vụ 

thiết kế san nền và TKCS; chỉnh lý bản đồ địa 

chính, xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất, … đang 

chờ UBND huyện Nhơn Trạch ký thông báo 

thu hồi đất phục vụ công tác đền bù GPMB.

Thông tin chung dự án

Quy mô 331,29 ha

Tổng vốn đầu tư 4.968 tỷ đồng

Thời gian thực hiện 

dự án

dự kiến thực hiện trong 8 năm 

(từ năm 2017 - 2023) 

Dự án nhóm 1 (tt)

KHU DÂN CƯ HIỆP PHƯỚC, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Địa điểm: Ấp 4, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Thực hiện giải ngân trong năm: 31,56 tỷ đồng 

• Đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng HTKT trên phần diện tích đã đền bù. Đang làm việc với Sở 

Xây dựng để được xác nhận hoàn thành để phục vụ cho công tác chuyển nhượng;

• Cắm mốc ranh và biên vẽ sơ đồ cho từng thửa đất, được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện 

tách thửa và cấp giấy chứng nhận cho 648 thửa;

• Phê duyệt TKBVTC mẫu nhà liên kế cho dự án;

• Tiếp tục thực hiện công tác thỏa thuận bồi thường đối với phần diện còn lại (2,1ha);

• Hoàn thành việc bàn giao HTKT đã đầu tư cho cơ quan quản lý nhà nước;

• Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các công việc đã hoàn thành.

Thông tin chung dự án

Diện tích đất sử 

dụng
21,52 ha

Tổng vốn đầu 

tư, nguồn vốn
1.307 tỷ đồng 
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HTKT KHU TRUNG TÂM CHÍ LINH, TP. VŨNG TÀU

Địa điểm: Phường 10, Phường Nguyễn An Ninh, 

Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện giải ngân: 34,15 tỷ đồng.

• Thực hiện bồi thường được khoảng 2.617,7m2 Được cơ quan chức năng phê duyệt giá đất tại dự án làm 

cơ sở bồi thường;

• Đã được UBND Tp. Vũng Tàu phê duyệt bổ sung điều chỉnh Quy hoạch lần 7 (điều chỉnh của dự án 

Gateway);

• Đã trình hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch lần 8 lên Sở Xây dựng BR-VT;

• Triển khai các công việc liên quan đến thi công tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn còn lại đi qua Dự 

án. Hiện tại vẫn chưa có mặt bằng và chưa đủ điều kiện pháp lý để thi công;

• Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đã bồi thường trong năm;

• Triển khai lập thiết kế mẫu nhà cho khu tái định cư.

Thông tin chung dự án

Diện tích đất sử 

dụng

99,7263 ha (diện tích thực tế 

của dự án chỉ còn 93,7 ha do 

tuyến đường Quốc lộ 51B đi 

qua dự án là 6 ha), trong đó:

 o Diện tích xây dựng nhà ở 

thương mại: 43,4678 

  o Diện tích xây dựng công 

trình xã hội: 3,48 ha;

  o Diện tích đất khác: 52,78 ha.

Quy mô dân số 32.000 - 32.700 người

Số lượng nhà ở
2.337 căn với tổng diện tích 

sàn là 373.135 m2
Thời gian thực 

hiện
1997 - 2023

Dự án nhóm 1 (tt) TỔ HỢP CHUNG CƯ DIC PHOENIX, CHÍ LINH

CHUNG CƯ VŨNG TÀU GATEWAY, CHÍ LINH

Thực hiện giải ngân: 229,56 tỷ đồng.

• Đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác;

• Bàn giao nhà cho khách hàng;

• Hoàn thành đầu tư các hạng mục còn lại của khối DIC Phoenix C.

• Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để hoàn công công trình.

Thực hiện: 405,76  tỷ đồng đạt 126,7% kế hoạch

• Điều chỉnh quy mô công trình và được cấp 

phép xây dựng;

• Tạm nộp tiền sử dụng đất cho phần diện 

tích tăng thêm;

• Hoàn thành thi công đến sàn tầng 30, sân 

vườn giai đoạn 1, các căn hộ mẫu block B;

• Triển khai đồng loạt các gói thầu thi công: 

kiến trúc, điện nước, PCCC, thang máy, 

cửa gỗ, vách kính, bể xử lý nước thải công 

trình … 
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DIC THE LANDMARK RESIDENCE, TP. VŨNG TÀU

Thực hiện: 118,31 tỷ đồng đạt 108,9% kế hoạch

• Đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đưa 

vào kinh doanh khai thác.

• Thực hiện thanh quyết toán các hạng mục đã 

hoàn thành.

Thông tin chung dự án

Diện tích 

đất sử 

dụng

4.082,6 m2

Khối căn 

hộ du lịch

Khối căn hộ du lịch, tổng cộng 10 tầng 

nổi, trong đó có 01 tầng hầm dùng để 

xe và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật.
Tổng mức 

đầu tư
508,367 tỷ đồng

Địa điểm: số 15 Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu

SÂN GOLF VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM DIC

Thực hiện giải ngân: 1,59 tỷ đồng.

• Hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000;

• Bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018;

• Đang lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500;

• Đang triển khai đồng thời công tác điều chỉnh Quy hoạch 1/500 và thiết kế cơ sở, 

thiết kế bản vẽ thi công hạng mục sân golf, Club House và lập kế hoạch thu hồi 

đất phục vụ công tác BT, GPMB dự án;

• Ký các hợp đồng tư vấn giám sát, tạo hình sân golf và hợp đồng thiết kế, thi công 

vườn ươm.

Dự án nhóm 1 (tt)

KHU PHỨC HỢP CAP SAINT JACQUES (CSJ) – GIAI ĐOẠN 1 

Địa điểm: 169 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu

Thông tin chung dự án

Số tầng
tối đa 30 - 35 tầng (chưa kể 

tầng mái + tầng hầm)

Tổng mức đầu tư 1.294 tỷ đồng

Thời gian thực hiện
2017 - 2023 (chia làm 02 giai 

đoạn)

Thực hiện giải ngân: 35,43 tỷ đồng.

• Lập và phê duyệt Thiết kế BVTC, ĐTM, 

thuyết minh dự án;

• Hoàn thành thủ tục thuê đất đối với diện 

tích 1.419,3m2;

• Cải tạo hệ thống thoát nước, cấp điện hiện 

hữu;

• Thi công phần ngầm công trình: ép cọc đại 

trà, bể tự hoại, móng tầng hầm.

• Xây dựng hoàn thành phần ngầm công 

trình;

• Thi công hàng rào bao che;

• Triển khai thiết kế nội thất khối căn hộ.

KHU DU LỊCH AN HẢI, HUYỆN CÔN ĐẢO, BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện: 3,03 tỷ đồng.

• Được giới thiệu địa điểm để lập quy hoạch và dự 

án đầu tư;

• Hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa hình, đo 

vẽ địa chính;

• Đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực 

hiện đấu giá đất;

• Đã thuê đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500;

• Đang thực hiện việc lập ĐTM.
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TỔ HỢP DU LỊCH DIC STAR VŨNG TÀU, NGHINH PHONG, TP. VŨNG TÀU

Thực hiện giải ngân trong năm: 0,71 tỷ đồng.

• Được chấp thuận độ cao tĩnh không công trình;

• Được giới thiệu địa điểm để lập điều chỉnh quy 

hoạch và đầu tư;

• Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 

công tác khảo sát hiện trạng để phục vụ công 

tác GPMB và đấu giá đất;

• Hoàn tất Phương án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500, báo cáo Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh BR-VT, tuy nhiên còn chờ Quy hoạch 

chung Tp. Vũng Tàu được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt mới tiến hành trình duyệt;

• Đã làm việc với các cơ quan chức năng để được 

chuyển 3,8 ha đất quốc phòng về cho Tỉnh nhằm 

mục tiêu phát triển kinh tế; Đang làm việc với 

các cơ quan chức năng để được bổ sung phần 

diện tích này vào ranh giới Dự án DIC Star 

Nghinh Phong;

• Tiếp tục tham gia công tác đấu giá đất;

• Thuê tư vấn lập thiết kế 3 block Condotel và khu 

biệt thự;

• Hoàn chỉnh Phương án quy hoạch 1/500 để 

trình duyệt ngay sau khi Quy hoạch chung Tp. 

Vũng Tàu được phê duyệt.

Dự án nhóm 1 (tt)

KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện: 9,65  tỷ đồng.

• Đang thực hiện điều chỉnh QH 1/500 (bổ sung 

trạm xử lý nước thải và điều chỉnh mở rộng ranh 

dự án);

• Hoàn thành TKCS (78,16ha), thiết kế BVTC cho 

phần diện tích 15,3ha theo quy hoạch điều chỉnh;

• Khảo sát địa chất bổ sung, rà phá bom mình cho 

phần diện tích 15,3ha, đo đạc bản đồ địa chính 

phục vụ BT, GPMB;

• Thực hiện xong công tác kiểm định áp giá bồi 

thường và đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành thông báo thu hồi đất cho phần diện tích 

5,1ha.

Dự án nhóm 2

ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI VÀ GIẢI TRÍ HỒ BA 

HANG, PHỦ LÝ, HÀ NAM

KHU DÂN CƯ HIỆP PHƯỚC MỞ RỘNG (24HA) 

– TỈNH ĐỒNG NAI:

Thực hiện giải ngân: 2 tỷ đồng.

• Đã lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo 

hướng tuyến T3 điều chỉnh và theo ý kiến của 

Lãnh đạo Tổng Công ty, Sở Xây dựng đang 

trình UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt.

Trong năm không phát sinh giá trị giải ngân cho 

dự án.

• Đến thời điểm hiện tại, đã lập hồ sơ đề nghị 

quyết định chủ trương mở rộng Dự án Khu dân 

cư Hiệp Phước và đã được các Sở, Ngành cơ 

bản ủng hộ.

KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA - ĐÔ THỊ MỚI VŨNG TÀU, BÀU TRŨNG

Thực hiện: 0,76 tỷ đồng.

• Phương án quy hoạch 1/2000 và 1/500 đã báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh BR-VT. Tuy nhiên, Bộ Xây 

dựng có ý kiến chờ Quy hoạch chung Tp. Vũng Tàu được phê duyệt mới thực hiện công tác điều chỉnh Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000;

• Được chấp thuận độ cao tĩnh không công trình.
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KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC VŨNG TÀU, TP. VŨNG 

TÀU
KHU TRUNG TÂM THÀNH PHỐ MỚI NHƠN 

TRẠCH (600 HA) – TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện giải ngân trong năm: 100,74 tỷ đồng, đạt 

470,7% kế hoạch, vượt kế hoạch nhiều là do thuận 

lợi trong việc thỏa thuận đền bù khu vực 20ha giai 

đoạn 1.

• Đang tiến hành lập và phê duyệt Phương án bồi 

thường, GPMB tổng thể của dự án;

• Đã thỏa thuận bồi thường được 33.840,9m2. 

Lũy kế diện tích đã có mặt bằng là 42.619,5m2;

• Đã hoàn thành khoan khảo sát địa chất phục vụ 

thiết kế BVTC HTKT;

• Đang triển khai thiết kế BVTC HTKT Dự án;

• Thực hiện thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch cục 

bộ khu vực 20ha và lập dự án đầu tư giai đoạn 1.

Trong năm không phát sinh giá trị giải ngân cho 

dự án.

• Đã lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu 

tư theo quy định của Luật Đầu tư trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;

• Đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, … và các Sở, Ngành liên quan 

của tỉnh Đồng Nai có văn bản góp ý hồ sơ;

• Đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CP 

Him Lam để triển khai Dự án nhằm đảm bảo 

hồ sơ chứng minh năng lực tài chính;

• Được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho 

hợp tác với Him Lam để triển khai hồ sơ đề 

nghị quyết định chủ trương đầu tư;

• Đang lập lại hồ sơ theo góp ý của các Bộ, Sở, 

Ngành cho liên doanh Him Lam - DIC.

LIÊN DANH HỢP TÁC VỚI CÔNG TY THIÊN TÂN ĐỂ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHU CÔNG VIÊN 

CHUYÊN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI NÚI MINH ĐẠM, HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG 

TÀU – HUYỆN LONG HẢI – TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

Trong năm không giải ngân cho dự án.

• Đã làm việc với Thiên Tân về phương án hợp tác đầu tư;

• Đã tổ chức khảo sát hiện trạng, nghiên cứu phương án mở rộng dự án; 

• Đang lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

Trong năm 2018, ngoài các dự án nhóm 1 và nhóm 2 đã triển khai như trên, các dự án nhóm 3 và nhóm 4 

chưa thực hiện giải ngân. 

THanh toán khối lượng hoàn thành của 02 dự án: Cao ốc THủy Tiên + Khu Biệt thự Đồi An Sơn: 0,49 tỷ 

đồng.

Về tình hình đầu tư tài chính
Đến thời điểm 31/12/2018, tổng vốn đầu tư tài 

chính theo giá gốc là 1.089,2 tỷ đồng. Tại thời 

điểm 31/12/2018, Tổng Công ty có 08 công ty con 

(tỷ lệ sở hữu trên 50%), 06 công ty liên kết (tỷ lệ 

sở hữu trên 20% đến 50%), đầu tư dài hạn khác 

vào 07 công ty (tỷ lệ sở hữu đến 20%) và góp vốn 

liên doanh thực hiện 02 dự án là 83 tỷ đồng (Khu 

dân cư Phú Mỹ và Khu công nghiệp xen kẽ dân cư 

Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM). 

Trong kỳ, các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng 

Công ty chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu 

tư, kinh doanh bất động sản; xây lắp; sản xuất 

VLXD; kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch. 

Đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty tiếp tục 

triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc đối với 

các khoản đầu tư tài chính ngoài DN nhằm nâng 

cao hiệu quả lĩnh vực đầu tư tài chính của Tổng 

Công ty. Cụ thể: 

+ Hoàn tất việc thoái vốn tại DIC Hội An;

+ Hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại công ty 

TNHH J&D Đại An và công ty TNHH Teakwang 

DIC, Thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP 

Việt Thiên Lâm;

+ Hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động 

của DIC Bình Minh;

+ Thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Anh Em từ  

40,83%/VĐL lên 83,09%/VĐL;

+ Hoàn tất việc mua thêm 697.590 cổ phiếu phát 

hành cho cổ đông hiện hữu của DIC số 1;

+ Hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng Công 

ty tại DIC Phương Nam từ 43% lên 48,8%/VĐL.

Trong năm, Tổng Công ty tiếp tục triển khai việc 

tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

đơn vị như DIC Anh Em, DIC Resco, DIC Micen, 

DIC Vật liệu theo kết luận sau khi rà soát của Tổ 

công tác được thành lập theo quyết định số 60/

QĐ – DIC Corp – HĐQT ngày 25/02/2018 về việc 

thành lập Tổ công tác làm việc với các công ty con 

và công ty liên kết sau. Tiếp tục triển khai công tác 

thoái vốn tại Công ty CP Cao su Phú Riềng Kratie, 

Công ty CP Phát triển đô thị Phú Quốc, DIC 

Sport, DIC Thanh Bình. Tuy nhiên, việc thoái vốn 

vẫn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu 

là không tìm được đối tác nhận chuyển nhượng 

phần vốn góp.

Dự án nhóm 2 (tt)

Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ trong năm 2018

Trong năm 2018, căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHCĐ 

ngày 24/04/2018, Tổng Công ty thực hiện tăng vồn điều lệ từ 2.381.948.190.000 đồng lên 2.524.847.830.000 

đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình tăng vốn điều lệ
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Tình hình hoạt động các công ty con – công ty liên kết

STT Tên đơn vị
Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế

2018 2017 2018 2017 2018 2017

I Công ty con

1 Công ty CP ĐTPTXD Số 1 233.754  215.289 233.754  215.289  7.694  6.615 

2 Công ty CP DIC Du lịch và 
Thương mại 303.899  366.799  303.899  366.799  6.710  8.517 

3 Công ty CP Vật liệu xây dựng 
DIC  37.698  66.917  37.698  66.917 (20.784)  (2.219)

4 Công ty Cổ phần ĐTPTXD 
DIC Số 2  85.037  98.339  85.037  98.339  (9.957)  3.155 

5 Công ty Cổ phần Gạch men 
Anh Em DIC 405.761  267.630  405.761  267.630  77.356 (15.259)

6 Công ty Cổ phần Thủy Cung 
DIG      Đang trong giai đoạn đầu tư  

     

                Đang trong giai đoạn đầu tư  7 Công ty Cổ phần ĐTPT Xây 
dựng Hà Nam 

8 Công ty CP ĐTPTXD 
Khoáng sản Miền Trung (*)  15.807  (2.141)  (2.141)

II Công ty liên doanh, liên  kết

1 Công ty CP Bất động sản DIC  50.484  1.216  747 

2 Công ty CP ĐTPTXD 
Phương Nam 152,7 126,2 -116,3 -167,9 -116,3 -167,9

3 Công ty CP ĐTPTXD Bê 
Tông 644.877  562.060  17.686  15.391  13.960  12.204 

4 Công ty Cổ phần DIC số 4 326.609 254.045 17.107 8.892 13.813 7.028

5 Công ty Cổ phần DIC Toàn 
Cầu 20,7 1,9  (361)  (618)  (361)  (618)

6
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Xây dựng Du lịch thể 
thao Vũng Tàu (**)

 3.323  (184)  (184)

(*) Công ty CP ĐTPTXD Khoáng sản Miền Trung Tổng Công ty đã thoái toàn bộ vốn góp trong quí 1/2019.

(**) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch thể thao Vũng Tàu Tổng Công ty đã thoái toàn bộ vốn 

góp trong quí 1/2019.

ĐVT: Triệu đồng

Đến thời điểm 31/12/2018, vốn góp của Tổng Công 

ty tại các đơn vị thành viên chủ yếu tập trung vào 

các lĩnh vực đầu tư liên quan đến hoạt động kinh 

doanh chính của Tổng Công ty. Trong kỳ, Tổng 

Công ty tập trung triển khai tái cấu trúc các đơn vị 

thành viên. Cụ thể, thực hiện thoái vốn tại các đơn 

vị thành viên thuộc Lĩnh vực sản xuất VLXD do 

hiệu quả lĩnh vực này còn thấp ngoài DIC Bê Tông 

hoạt động hiệu quả và chia cổ tức thì các DN còn 

lại như DIC Vật Liệu, DIC Micen, DIC Anh Em, 

hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn và chịu áp 

lực lớn từ việc trả nợ vay ngân hàng, nợ bảo hiểm,  

nợ thuế … Đối với các đơn vị thuộc Lĩnh vực xây 

lắp (chiếm 5/21 tổng số đơn vị có vốn góp của 

Tổng công ty), trong năm, Tổng Công ty đã triển 

khai quyết liệt công tác tái cấu trúc (sát nhập, thoái 

vốn…) một số công ty hoạt động không hiệu quả, 

không thực sự làm gia tăng lợi ích cho thương hiệu 

DIC, sau khi tái cấu trúc các đơn vị đã hoạt động 

kinh doanh có hiệu quả gồm DIC số 4, DIC số 1. 

Lĩnh vực thương mại –dịch vụ chiếm 46%/Vốn đầu 

tư của Tổng Công ty, ngoài các đơn vị như công 

ty CP Thủy Cung DIG, công ty CP DIC Toàn Cầu 

đang trong giai đoạn đầu tư, DIC Phương Nam 

hoạt động chưa hiệu quả thì các đơn vị còn lại  hoạt 

động tương đối ổn định, các đơn vị thực hiện chia 

cổ tức năm 2017 gồm DIC T&T chia cổ tức 5% 

bằng tiền, DIC Resco 5% bằng tiền, DIC Intraco 

3,5%.

Trong năm, Tổng Công ty đã hoàn tất việc thoái 

vốn và tăng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị:

+ Hoàn tất việc thoái vốn tại DIC Hội An.

+ Hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại công ty 

TNHH J&D Đại An, công ty TNHH Taekwang 

DIC, Thực hiện thoái vốn Việt Thiên Lâm.

+ Hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động 

của DIC Bình Minh sang công ty cổ phần. 

+ Thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại DIC Anh Em từ  

40,83%/VĐL lên 83,09%/VĐL, Hoàn tất việc mua 

thêm 697.590 cổ phiếu phát hành cho cổ đông 

hiện hữu của DIC số 1, Hoàn tất việc nâng tỷ lệ 

sở hữu của Tổng Công ty tại DIC Phương Nam từ 

43% lên 48,8%/VĐL. 

THu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính của 

Tổng công ty:

Số lượng cổ tức Tổng Công ty dự kiến được nhận 

trong năm 2018. Cụ thể:  bằng tiền: 11,04 tỷ đồng; 

bằng cổ phiếu 77.510 CP. Tới thời điểm hiện tại 

hầu hết các đơn vị trong tổ hợp DIC đều thực hiện 

chia cổ tức năm 2017 cho Tổng Công ty ngoại trừ 

DIC Intraco.

Tình hình hoạt động các công ty con – công ty liên kết (tt)
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018
2018/2017 

(%)

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 6.111,1 6.832,1 112%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.593,7 2.345,0 147%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 206,8 339,4 164%

Lợi nhuận khác Tỷ đồng 48,5 88,9 183%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 255,3 428,3 168%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 202,4 332,9 164%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,99 1,88

+ Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,79 0,83

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Nợ phải trả/Tổng tài sản Lần 0,52 0,53

+ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 1,10 1,12

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,38 0,53

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,27 0,36

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 12,70% 14,20%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 7,12% 10,90%

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3,38% 5,14%

+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 12,98% 14,47%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt ngày 08/03/2019

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

Số lượng cổ phần: 252.484.783 cổ phần.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

Số cổ phiếu ưu đãi: không có.

Số cổ phiếu phổ thông:  252.484.783 cổ phần.

Số cổ phiếu đang lưu hành: 252.484.783 cổ phần.

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 

252.484.783 cổ phần.

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:  

không có

STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% vốn CP) 122.338.892 48,45%

-  Trong nước 68.556.739 27,15%

-  Nước ngoài 53.782.153 21,30%

2 Cổ đông khác 130.145.891 51,55%

-  Trong nước 88.124.041 34,90%

-  Nước ngoài 42.021.850 16,64%

Tổng cộng 252.484.783 100,00%

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Tỷ lệ  CĐ/Tổng SL CĐ

1 Cổ đông trong nước 7.770 97,96%

- Tổ Chức 77 0,97%

- Cá nhân 7.693 96,99%

2 Cổ đông nước ngoài 162 2,04%

- Tổ chức 45 0,57%

- Cá nhân 117 1,47%

Tổng cộng 7.932 100,00%
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Danh sách cổ đông lớn

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tên tổ chức/cá nhân
Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD
Địa chỉ Số lượng CP

Tỷ lệ/

SLCPĐLH

Amersham Industries 

Ltd
C00059

1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 

Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM, 

Việt Nam

27.772.000 11,00%

Công ty CP Taekwang 

Vina Industrial
CA4913

#8, Đường 9A, Khu công nghiệp 

Biên Hòa II, Tp. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

26.010.153 10,30%

Công ty CP Đầu tư 

Phát triển Thiên Tân
3500799403

B11/10 Khu đô thị Chí Linh, 

Phường Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

16.663.330 6,60%

Công ty CP Chứng 

khoán Bản Việt
69/GCNTVLK

Tháp tài chính BITEXCO, Tầng 

15, 02 Hải Triều, P. Bến Nghé, 

Q1, TP.HCM

23.585.077 9,34%

Công ty CP Đầu tư và 

Dịch vụ Khánh Hội
0302251673

360C Bến Vân Đồn, F.1, Q.4, 

TP.HCM
12.800.000 5,07%

Nguyễn Thiện Tuấn 273260272

41/2A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

P. Tam Thắng, TP. Vũng Tàu, 

BRVT

15.508.332 6,14%

Tổng 122.338.892 48,45%

Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty đến thời điểm 31/12/2018 là 3.236 tỷ đồng tăng 10,67% so với năm 2017. 

Trong đó, vốn điều lệ 2.524 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần 66,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 

473,4 tỷ đồng. Trong năm 2018, Tổng Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.382 tỷ đồng lên 2.524 tỷ đồng 

theo quyết định số 26/NQ-DIC Corp – HĐQT ngày 23/08/2018 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 

2017 với tỷ lệ 6% và tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty. 

Trong năm, Tổng Công ty không phát sinh giao dịch liên quan tới cổ phiếu quỹ.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
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BÁO CÁO CỦA 
BAN LÃNH ĐẠO
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu kế hoạch – kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: 

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017 cùng nhận định thị trường, đánh giá các cơ hội đầu tư, khả năng kinh 

doanh các sản phẩm dự án, Tổng Công ty đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện trong 

năm 2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả thực hiện như sau:

 STT Chỉ tiêu
KH SXKD năm 2018  Kết quả SXKD năm 2018

Tổng Công 

ty mẹ
Hợp nhất

Tổng Công 

ty mẹ
%TH/ KH Hợp nhất %TH/ KH

1 Doanh thu 2.000,0 2.600,0 2.149,4 107,47% 2.612,2 100,47%

1.1
Doanh thu hoạt động 

SXKD
1.985,6 2.345,0

1.2 Doanh thu tài chính 157,3 155,0

1.3 Doanh thu khác 6,5 112,2

2 Lợi nhuận trước thuế 310,0 350,0 359,0 115,80% 428,3 122,37%

3 Lợi nhuận sau thuế 280,5 332,9

4
Tổng vốn đầu tư phát 

triển
3.060,0 1.570,0 51,30%

5 Cổ tức (%) 10 - 15% 12%

6 Vốn điều lệ 3.001,3 2.524,8 84,13% 2.381,9

7 Tổng tài sản 6.111,1 6.832,1

ĐVT: Tỷ đồng

Trong năm 2018, Tổng Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch để ra, cụ thể: doanh thu hợp nhất 

đạt 2.612,2 đạt 100,47% kế hoạch đề ra tăng 50,39% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 332,9 tỷ 

đồng, đạt 118,90% kế hoạch, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.570 tỷ đồng đạt 51,3% kế hoạch. Trong năm, công 

tác chuyển nhượng và nguồn thu từ các Dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư hầu hết hoàn thành kế hoạch 

đề ra. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 1.969 tỷ đồng tăng 90% so với năm 2017.
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Đối với công tác đầu tư tài chính: Trong năm 2018, 

Tổng Công ty đã thực hiện quyết liệt công tác tái 

cấu trúc các khoản đầu tư tài chính dài hạn như 

thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Đầu tư Việt 

Thiên Lâm, công ty TNHH J&D Đại An và công ty 

TNHH Taekwang DIC, thoái một phần vốn góp tại 

DIC Hội An, trong kỳ, Tổng Công ty thực hiện góp 

vốn tăng tỷ lệ sở hữu và mua cổ phiếu phát hành 

thêm của một số đơn vị với tổng số tiền 158,89 tỷ 

đồng.

Công tác đầu tư các dự án: 

Năm 2018, Tổng Công ty thực hiện đầu tư 25 dự 

án, kết quả đã giải ngân đầu tư 1.570/3.060 tỷ đồng, 

trong đó dự án nhóm 1: 1.307,14 tỷ đồng, dự án 

nhóm 2: 103,5 tỷ đồng, dự án nhóm 3: 0 đồng, các 

dự án hoàn thành: 0,49 tỷ đồng, đầu tư tài chính 

158,89 tỷ đồng. Các dự án trong kế hoạch đầu tư 

năm 2018 đều thực hiện đạt tiến độ, đảm bảo yêu 

cầu, riêng về đền bù và nộp tiền sử dụng đất chưa 

hoàn thành kế hoạch.

Thực hiện Kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê 

duyệt, Tổng Công ty đã triển khai quyết liệt các 

công việc theo đúng kế hoạch, tuân thủ đúng quy 

định, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo hiệu quả. Trong 

năm, Tổng Công ty tập trung đầu tư vào các dự án 

trọng điểm, tạo nguồn thu năm 2019 và một phần 

do gặp khó khăn trong công tác đền bù Dự án Khu 

Trung tâm Chí Linh – Tp. Vũng Tàu, Khu Đô thị 

Du lịch Long Tân – Đồng Nai.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TT)

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tt)

Về tài chính: đã thu xếp, bố trí vốn đầy đủ các dự 

án theo kế hoạch với lãi suất tốt nhất, thực hiện giải 

ngân phù hợp với điều kiện thực tế; Quản trị hiệu 

quả dòng tiền và nguồn vốn; Tình hình tài chính 

của Tổng Công ty ổn định, công tác giám sát thực 

hiện chặt chẽ đúng theo chuẩn mực và qui định 

pháp luật.

Tình hình chuyển nhượng sản phẩm tại các dự 

án: 

• Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên: trong 

năm 2018 đã chuyển nhượng mới 233 lô với 

tổng diện tích  67.066,6m2, giá trị 551,4 tỷ đồng. 

Bàn giao 419 lô, tương ứng diện tích 99.277m2, 

giá trị: 767,5 tỷ đồng.

• Dự án DIC Phoenix – Khu TTCL: trong năm 

2018 chuyển nhượng mới 590 căn, tương ứng 

diện tích 45.500,96m2, tổng giá trị 862,15 tỷ 

đồng. Thực hiện bàn giao 637 căn hộ cho khách 

hàng, diện tích: 49.843,15m2 với tổng giá trị 

941.49 tỷ đồng.

• Dự án Gateway – Khu TTCL: tổ chức sự kiện 

mở bán ngày 27/10/2018, kết thúc năm 2018: 

chuyển nhượng thành công 1.006 căn, tương 

ứng diện tích: 77.699,9m2, với tổng giá trị 

1.767,73 tỷ đồng.

• Dự án DIC The Landmark Residence: trong 

năm 2018, chuyển nhượng 01 căn hộ với giá trị 

3,8 tỷ đồng. 

• Dự án Khu Trung tâm Chí Linh: trong năm 

2018 thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng 17 

lô đất tái định cư với giá trị 15 tỷ đồng, diện tích 

1.149,4m2.

• Dự án A.T.A - Tân Thành: Ngày 12/5/2018, tổ 

chức sự kiện mở bán 335 lô, kết thúc năm 2018 

chuyển nhượng thành công 295/335 lô, diện 

tích 36.493,2m2 với tổng giá trị 288,6 tỷ đồng. 

• Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước: 

thực hiện chuyển nhượng mới 03 lô với tổng giá 

trị 8,2 tỷ đồng, tương ứng diện tích 1.716m2. 

Trong năm thực hiện công tác chuyển đổi Hợp 

đồng và bàn giao được 11 lô đất cho khách 

hàng, tương ứng diện tích 4.753m2. 

THu hồi công nợ Nhà đầu tư cấp 2:

• Để đảm bảo thu hồi vốn các nhà đầu tư cấp 2 

theo đúng hợp đồng đã ký kết, ngày 05/4/2018, 

Tổng Công ty Thành lập Tổ công tác thu hồi 

vốn theo Hợp đồng với các Nhà đầu tư cấp 2 

(Quyết định số: 132/QĐ-DIC Corp-HĐQT 

ngày 05/4/2018). 

• Ngoài kết quả chuyển nhượng Hợp đồng mới từ 

các dự án, năm 2018 Tổng Công ty đã thu hồi 

công nợ từ nhà đầu tư cấp 2 Dự án Khu Đô thị 

Du lịch Sinh thái Đại Phước: 208 tỷ đồng. 

Về tài chính: 

Đã thu xếp, bố trí vốn đầy đủ các dự án theo kế 

hoạch với lãi suất tốt nhất, thực hiện giải ngân phù 

hợp với điều kiện thực tế; Quản trị hiệu quả dòng 

tiền và nguồn vốn; Tình hình tài chính của Tổng 

Công ty ổn định, công tác giám sát thực hiện chặt 

chẽ đúng theo chuẩn mực và quy định pháp luật.

Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm 

2018:

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được 

đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

Thực hiện đầu tư các dự án theo kế hoạch được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua, tuân thủ các qui định 

Pháp luật liên quan về đầu tư phát triển dự án.
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Ban hành các Quy chế và Quy định mới:

Để phù hợp với mô hình tổ chức mới khi Tổng 

Công ty trở thành Tập đoàn tư nhân, trong năm 

2018 đã ban hành 06 Quy chế và 01 quy định sau: 

+ Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Ban Kinh tế - Kỹ thuật DIC, Ban Phát 

triển Thị trường và Kinh doanh Tổng Công ty, Ban 

quản lý Dự án, Quy chế Quản lý công tác Tổ chức – 

Lao động – Tiền lương, chế độ chính sách của Tổng 

Công ty, Quy chế Tổ chức - Hoạt động, Quy chế 

Quy chế hoạt động điều hành của Tổng Công ty, 

Quy định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản và một 

số chi phí quản lý doanh nghiệp.

-  Thực hiện Công tác cải cách tiền lương phù họp 

theo mô hình hoạt động của Tổng Công ty sau khi 

thoái thành công toàn bộ vốn nhà nước.

- Thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ các doanh nghiệp 

thuộc khối vật liệu, khối xây lắp. Các doanh nghiệp 

sau khi thực hiện tái cấu trúc đã hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả. Thực hiện thoái toàn bộ /một 

phần vốn tại các  đơn vị  có vốn góp của Tổng công 

ty là DIC Hội An, J & D Đại An, Taekwang DIC và 

CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm.

- Hoàn tất việc tái cấu trúc giai đoạn 1 các phòng, 

ban chuyên môn trong Tổng Công ty theo cơ chế 

tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Cụ thể: Thực 

hiện xong việc sáp nhập các Ban thuộc Tổng Công 

ty.

THành lập mới: 01 Chi nhánh, 01 Ban, 01 điểm 

kinh doanh.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TT)

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tt)

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu
2017 2018

Tỷ lệ % 2018/2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 4.837,7 79,16% 5.633,6 82,46% 116,45%

Tài sản dài hạn 1.273,4 20,84% 1.198,5 17,54% 94,11%

Tổng tài sản 6.111,1 100,00% 6.832,1 100,00% 111,80%

ĐVT: Tỷ đồng

Năm 2018 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh 

mẽ của Tổng Công ty so với năm 2017 chủ yếu do 

các dự án của Tổng Công ty được chuyển nhượng 

theo kế hoạch đề ra và đem lại lợi nhuận tốt cho 

Công ty. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018 là 

6.832,1 tỷ đồng tăng 11,80% so với cùng kỳ năm 

trước. Tài sản ngắn hạn đạt 5.633,6 tỷ đồng tăng 

16,45% so với năm 2017 chiếm tỷ trọng lớn trong 

cơ cấu tài sản của Công ty (82,46%). Nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến việc tài sản ngắn hạn do các khoản 

phải thu ngắn hạn tăng 69% so với năm 2017 tương 

ứng tăng 695 tỷ đồng chủ yếu là khoản phải thu 

ngắn hạn của khách hàng là 1.021 tỷ đồng tăng 45% 

so với năm 2017.

Trong năm 2018, tài sản dài hạn là 1.198,5 tỷ đồng, 

giảm tương ứng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, 

nguyên nhân là khoản phải thu dài hạn khách hàng 

giảm 95% so với năm 2017 tương ứng giảm gần 

160,4 tỷ đồng.
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Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu
2017 2018

Tỷ lệ % 2018/2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 1.635,6 50,79% 2.997,4 82,97% 183,26%

Nợ dài hạn 1.585,0 49,21% 615,4 17,03% 38,83%

Tổng nợ 3.220,6 100,00% 3.612,7 100,00% 112,18%

Tại thời điểm 31/12/2018, nợ phải trả là 3.612,7 

tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn là 2.997,4 tỷ đồng 

chiếm 83%/tổng nợ phải trả, tăng 83,3% so với 

cùng kỳ, nợ dài hạn là 615,4 tỷ đồng giảm 61,2% 

so với năm 2017.

Trong kỳ, nợ ngắn hạn tăng 1.361,8 tỷ đồng so với 

năm 2017 chủ yếu do khoản người mua trả tiền 

trước ngắn hạn là 1.018,5 tỷ đồng tăng 34% so với 

cùng kỳ, vay ngắn hạn là 1.194,4 tỷ đồng tăng mạnh 

so với cùng kỳ. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số 

thanh toán nhanh của Tổng công ty đều được dùy 

trì ở mức tốt trong năm 2017 và 2018. Tổng Công 

ty luôn đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn, 

không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.
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+ Ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 

công ty:

Trong năm ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái 

đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tổng Công ty không đáng kể.

+ Ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay: 

Trong năm 2018, chi phí lãi vay của Tổng Công 

ty là 21,7 tỷ đồng tăng 27,6% so với năm 2017.

Lãi suất ảnh hưởng rất lớn lên hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 

bất động sản. Năm 2018, với định hướng của Ngân 

hàng nhà nước, lãi suất có diễn biến ổn định. Vì thế, 

với diễn biến thuận lợi của lãi suất hiện nay, Tổng 

Công ty sẽ có cơ hội giữa ổn định các loại chi phí 

tài chính, ghi nhận tăng trưởng doanh số bất động 

sản nhờ thế tác động tích cực đến kết quả sản xuất 

kinh doanh.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Tình hình tái cấu trúc về Tổ chức:

Trên cơ sở Kế hoạch, giải pháp chỉ đạo về công tác 

tái cấu trúc, kết quả năm 2018 đã thực hiện được các 

công việc sau:

• Ban hành phân công nhiệm vụ HĐQT và Ban 

điều hành trong công tác chỉ đạo, điều hành và 

quản lý đầu tư phát triển dự án;

• Ban hành Quy chế hoạt động điều hành của Tổng 

Công ty, theo đó đã phân công nhiệm vụ công tác 

điều hành trong Lãnh đạo Tổng công ty;

• Thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: 

Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng Đầu tư, Tiểu 

ban Nhân sự và Lương thưởng;

• Thành lập Ban tham mưu HĐQT: Ban Thư ký 

HĐQT kiêm thư ký Ban quản trị Tổng Công ty;

• Bổ nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành: 

Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2018, Tổng Công 

ty bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc, 06 Phó Tổng 

giám đốc, 01 Kế toán trưởng;

• Kết quả sau khi tái cấu trúc giai đoạn 1, cơ cấu 

các Ban Tổng Công ty gồm 11 Ban.
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Công tác cải cách tiền lương:

Trước đây, Tổng Công ty là Doanh nghiệp cổ phần 

do Nhà nước nắm quyền chi phối, chế độ tiền lương 

thực hiện theo quy định đối với doanh nghiệp Nhà 

nước. Do đó, việc trả lương cho cán bộ quản lý và 

người lao động chưa linh hoạt, việc xếp lương, nâng 

lương phụ thuộc vào thâm niên công tác, chưa đánh 

giá cao năng lực và hiệu quả công việc của từng người 

lao động. Từ ngày 01/6/2018, Tổng Công ty áp dụng 

Quy chế Quản lý công tác Tổ chức - Lao động - Tiền 

lương. Quy chế tiền lương mới xây dựng trên cơ sở 

chức danh công việc và vị trí làm việc của từng lao 

động.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2019

Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019

Công tác tái cấu trúc
Năm 2019, thực hiện công tác tái cấu trúc như sau:

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, sắp xếp, sáp 

nhập các Ban, Phòng, bộ phận, đánh giá chất lượng 

lao động, vị trí công tác phù hợp với năng lực và nhu 

cầu công tác. Tiếp tục thực hiện định biên lao động 

tại các Ban Tổng Công ty, đảm bảo bộ máy tinh gọn, 

hiệu quả. 

Tăng cường nhân sự có năng lực, đáp ứng nhu cầu 

công việc trong giai đoạn mới.

Xây dựng lại Nội quy lao động, Thỏa ước lao động 

tập thể của Tổng Công ty.

Phối hợp với các Tiểu Ban lương thưởng để hoàn 

thiện, ban hành Quy chế Khen thưởng.

Xây dựng Phương án điều chỉnh tiền lương, thu nhập 

Tổng Công ty phù hợp với sự thay đổi của Nhà nước 

về việc điều chỉnh mức lương cơ sở, định mức lương 

tối thiểu vùng; Phương án tăng mức tiền lương, thu 

nhập đối với một số chức danh Lãnh đạo.

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị du lịch phù 

hợp với điều kiện thực tế tại Tổng Công ty.

Thực hiện tái cấu trúc các đơn vị khối xây lắp;

Thực hiện chủ trương thoái vốn toàn bộ vốn góp tại 

các đơn vị: Sông Đà Hà Nội, DIC Sport, DIC Micen, 

DIC Vật Liệu, DIC Thanh Bình…; 

Chỉ tiêu ĐVT Công ty mẹ Hợp nhất

Tổng doanh thu Tỷ đồng    2.350    2.900 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng       501       550 

Tổng vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng 6.970,8

Vốn điều lệ Tỷ đồng    3.151 

Cổ tức % 10-15%

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Công tác Đối ngoại: 
Tăng cường các hoạt động đối ngoại, các hoạt động 

tổ chức cho cộng đồng để truyền thông nhằm nâng 

cao thương hiệu DIC, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Công tác tài chính:
• Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu;

• Làm việc với các tổ chức tín dụng, thu xếp vốn 

với lãi suất hợp lý, phục vụ công tác đầu tư các 

dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt;

• Phối hợp Ban Phát triển Thị trường và Kinh 

doanh, rà soát, thu hồi công nợ từ các dự án; thu 

theo tiến độ đối với các Hợp đồng mới chuyển 

nhượng;

• Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí.

Công tác đầu tư:
Kế hoạch đầu tư dự án năm 2019 dự kiến: : 6.970,8  

tỷ đồng. Cụ thể: 

• Nộp tiền sử dụng đất là: 1.834,6 tỷ đồng;

• Nộp tiền đấu giá quyền SDĐ dự án An Hải: 400 

tỷ đồng, Tổ hợp Du lịch DIC Star Vũng Tàu – 

Nghinh Phong: 500 tỷ đồng, sân golf và Khu 

nghỉ dưỡng Hồ Tràm DIC – Xuyên Mộc: 200 tỷ 

đồng, tổng cộng: 1.100 tỷ đồng;

• Chi bồi thường giải phóng mặt bằng là: 2.160,97 

tỷ đồng;

• Chi phí TVTK, lập QH, thi công công trình và 

chi phí khác: 1.684,37 tỷ đồng;

• Đầu tư tài chính: 190,8 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng 

Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst 

& Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà 

nước chấp thuận là tổ chức Kiểm toán độc lập được 

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc 

lĩnh vực chứng khoán. Kết quả thẩm định cho thấy: 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được 

lập và công bố đã phản ánh trung thực và hợp lý 

trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của 

Tổng Công ty, phù hợp với Chế độ, Chuẩn mực Kế 

toán và các quy định của pháp luật hiện hành. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ 

HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Các hoạt động đào tạo người lao động:

Trong năm 2018, Tổng Công ty thực hiện công tác đào tạo gồm:

Tổng Công ty đã ban hành Quy chế về công tác đào tạo. Theo đó, quy định cụ thể đối tượng, chính sách và cơ 

chế liên quan đến công tác đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao động. 

Năm 2018, Tổng Công ty đã cử cán bộ tham gia Lớp đào tạo sử dụng Revit và Civil (Ứng dụng công nghệ BIM): 

38 người, trong đó, Tổng Công ty: 22 người với tổng chi phí tương ứng 733 triệu đồng.

Chính sách đối với người lao động trong năm 2018: 

Chi tiết nêu tại mục “Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người 

lao động”
Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về xã hội

Đánh giá về hoạt động bảo vệ môi trường

Trong năm 2018, Tổng Công ty hỗ trợ xây dựng các công trình công ích, từ thiện vì người nghèo, khuyến học, 

xây cầu, làm đường, là doanh nghiệp khởi nguồn cho nhiều chương trình ý nghĩa, nhiều ý tưởng có giá trị với 

xã hội như “Ngày gia đình DIC”, chương trình “Ngàn quà Tết, kết yêu thương”, dự án “Nhà vệ sinh học đường 

xanh”… với tổng số tiền hỗ trợ 9,8 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, Tổng Công ty chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công 

nghệ, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, năng lượng, giảm thiểu lượng phát thải và sản xuất ra 

những sản phẩm thân thiện với môi trường (xây lắp, bê tông, gạch không nung, phủ cây xanh, hồ nước …). 

Công tác bảo vệ môi trường được thể hiện trong các cam kết của Tổng Công ty khi triển khai dự án, công 

trình xây dựng, sản xuất, các dự án khu đô thị của Tổng Công ty đều qui hoạch diện tích đất cây xanh hợp lý. 

Các đơn vị như (DIC Vật liệu, DIC Bê Tông, DIC Anh Em đều có trạm xử lý nước thải tập trung, xử lý bụi, 

chống ồn ... Tổng Công ty đã không ngừng cải tiến, đầu tư công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường; đầu 

tư nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, chất lượng nhằm sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các tòa 

nhà chung cư, trung tâm đô thị đều thiết kế diện tích đất phủ cây xanh và lòng hồ trong quy hoạch, tạo cảnh 

quan và không khí trong lành. Hiện tại Tổng Công ty đang triển khai các dự án về du lịch sinh thái như dự án 

khu dự án Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang tại tỉnh Hà Nam.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2018, Tổng Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội, phát huy năng lực, lợi thế doanh nghiệp về nhân lực 

và kinh nghiệm quản trị, tiềm năng đất đai tại, các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư. Đồng thời, HĐQT 

Tổng công ty đã đề ra các chủ trương đúng đắn, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu 

SXKD ngay từ đầu năm.

Cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2018 như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2018 

thông qua, thể hiện sự thay đổi vượt bậc của Tổng Công ty khi chuyển sang mô hình hoạt động Tập đoàn kinh 

tế tư nhân, đảm bảo sự phát triển bền vững, tạo đà cho sự tăng trưởng năm 2019 và các năm tiếp theo.

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2018 

(tỷ đồng)

THực hiện 2018 (tỷ 

đồng)

Tỷ lệ hoàn thành KH 

năm 2018

Tăng (+) /giảm (-) 

so với cùng kỳ năm 

2017
Công ty 

mẹ

Hợp 

nhất

Công ty 

mẹ
Hợp nhất

Công ty 

mẹ
Hợp nhất

Công ty 

mẹ

Hợp 

nhất

Tổng doanh thu 2.000,0 2.600,0 2.149,4 2.612,2 107,47% 100,47% 202,81% 150,39%

Lợi nhuận 
trước thuế 310,0 350,0 359,0 428,3 115,80% 122,37% 223,03% 167,73%

Lợi nhuận sau 
thuế 280,5 332,9 218,52% 164,50%

Tổng vốn đầu 
tư phát triển 3.060,0 1.570,0 52,90% 116,50%

Cổ tức 10-15% 12%

Kết quả SXKD năm 2018 thể hiện trên các lĩnh vực 

hoạt động chính của Tổng Công ty như sau:

Hoạt động đầu tư phát triển dự án đầu tư kinh 

doanh bất động sản: 

Trong năm 2018, Tổng Công ty tiếp tục đầu tư phát 

triển các dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục 

pháp lý, có kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi, tập 

trung trọng điểm các dự án có tính thanh khoản tốt, 

kêu gọi được các nhà đầu tư như: Khu đô thị mới 

Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại 

Phước, các dự án thành phần thuộc Khu trung tâm 

Chí Linh, Khu phức hợp Cap Saint Jacques, Khu 

đô thị du lịch Long Tân, Khu đô thị mới Bắc Vũng 

Tàu... Có thể nói, năm 2018 là một năm thành công 

lớn của Tổng Công ty trong lĩnh vực phát triển 

kinh doanh bất động sản, mang lại nguồn thu và 

lợi nhuận chính cho doanh nghiệp, duy trì sự an 

tâm của khách hàng, khẳng định được uy tín của 

thương hiệu DIC trên thị trường bất động sản.

Hoạt động đầu tư phát triển dự án đầu tư kinh 

doanh bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng: 

Trong năm 2018 tiếp tục hoàn chỉnh và đưa vào 

khai thác các sản phẩm bất động sản du lịch: DIC 

The Landmark Residence, Khách sạn DIC Star Vĩnh 

Yên, và triển khai công tác nghiên cứu, chuẩn bị 

đầu tư các dự án khu du lịch, Condotel, các khách 

sạn đạt tiêu chuẩn cao gắn liền thương hiệu quốc tế 

trên các địa bàn phát triển du lịch trọng điểm như 

TP Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo... phù hợp nhu 

cầu phát triển du lịch trong nước, quốc tế. Định 

hướng phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2018-

2022 là: Phát triển các dự án bất động sản du lịch 

và các dịch vụ hỗ trợ, trong đó gia tăng đầu tư để 

tăng tài sản và tạo nguồn thu ổn định cho doanh 

nghiệp, dự kiến giai đoạn 2018-2022 tỷ trọng phát 

triển lĩnh vực này chiếm khoảng 40-50% tổng giá 

trị phát triển của doanh nghiệp.

Hoạt động đầu tư tài chính: 

Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tái trúc doanh nghiệp; theo đó đã cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, giảm các đầu 

mối trung gian, sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Đối với các Công ty thành viên, đến nay 

đã có bản thoái vốn tại các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả, không có hướng phát triển. Cùng 

đó, điều chỉnh ngành nghề, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, hoàn chỉnh hệ thống quản lý nâng cao năng lực 

doanh nghiệp, hướng Tổng Công ty phát triển theo phương thức, thông lệ mới mà một số Tập đoàn lớn trong 

nước và quốc tế đang áp dụng, hướng tới quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo minh bạch 

và hiệu quả.
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 45 cuộc họp và ban hành 41 Nghị quyết để triển khai chỉ đạo điều hành 

hoạt động SXKD của doanh nghiệp. HĐQT đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, biến động của thị trường và 

hoạt động SXKD của Tổng Công ty để đưa ra định hướng và các giải pháp, quyết định tác động tích cực tới 

hoạt động SXKD, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát 

triển bền vững của Tổng Công ty như:

• Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường trong 

tháng 01/2018 và ĐHĐCĐ thường niên trong 

tháng 04/2018;

• Bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ III 

(2018-2022);

• Thông qua các chủ trương về công tác đầu tư: 

phê duyệt kế hoạch đầu tư dự án 2018; chủ 

trương thỏa thuận bồi thường tại các dự án: 

Khu đô thị bắc Vũng Tàu, Khu đô thị du lịch 

Long Tân...;

• Thông qua các chủ trương về công tác tổ chức: 

Chủ trương sắp xếp cơ cấu các phòng, ban 

Tổng Công ty;  Thành lập chi nhánh Tổng Công 

ty- Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc; Thành lập 

BQL Đất đai và Bất động sản DIC;

• Thông qua các chủ trương về công tác nhân 

sự: Thông qua phương án Ông Nguyễn Hùng 

Cường thôi kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc 

để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách, bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng 

Giám đốc; Điều chỉnh nhân sự Ban Kiểm 

toán nội bộ; Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng 

Giám đốc đối với Ông Lê Văn Tảng, Ông Đặng 

Xuân Hướng;

• Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công 

ty thành viên: DIC Hội An, DIC Sport; DIC 

Bình Minh; Công ty TNHH Taekwang-DIC và 

Công ty TNHH J&D Đại An; Chuyển nhượng 

vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên 

Lâm;

• Thông qua các chủ trương về công tác tài 

chính: Vay vốn lưu động, vốn đầu tư đầu tư các 

dự án, trả nợ trái phiếu năm 2014 trước hạn; 

hoàn tất công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo 

tài chính 2018; triển khai công tác phát hành 

cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;...

• Các quyết định quan trọng khác về hoạt động 

SXKD của Tổng Công ty.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành 

trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 

2018 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Thành quả tốt trong kết quả SXKD năm 2018 là sự 

cố gắng vượt bậc của Ban điều hành, với tất cả năng 

lực, sự đoàn kết, sự quyết liệt tuân thủ nghiêm túc 

chủ trương của HĐQT. Các quyết sách của HĐQT 

được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng 

cẩn trọng và chắc chắn.

Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, 

trên tất các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng 

Công ty đã tiếp tục được duy trì, củng cố được 

lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều 

hành cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

năm 2019, tạo được hiệu ứng làm việc, phong trào 

thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất toàn Tổng 

Công ty. HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc 

chắn, tinh thần trách nhiệm cao, sự năng động, 

linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành của 

Ban điều hành cùng với sự đồng lòng của toàn thể 

cán bộ công nhân viên sẽ đảm bảo sự chắc chắn 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

mà ĐHĐCĐ tin tưởng giao phó, từng bước chinh 

phục thị trường mới, thị trường khó tính trong 

trong nước và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều 

khó khăn phúc tạp, cũng như sự cạnh tranh gay 

gắt của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Công tác bảo vệ môi trường được thể hiện trong 

các cam kết của Tổng Công ty khi triển khai dự án, 

công trình xây dựng, sản xuất. Trong lĩnh vực sản 

xuất và kinh doanh, Tổng Công ty luôn chú trọng 

vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, 

cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, 

năng lượng, giảm thiểu lượng rác thải và sản xuất 

ra những sản phẩm thân thiện với môi trường (xây 

lắp, bê tông, gạch không nung, phủ cây xanh, hồ 

nước …). 

Trong chiến lược phát triển bền vững,  Tổng Công 

ty không chỉ quan tâm đến nghĩa vụ và trách 

nhiệm liên quan đến sản xuất kinh doanh, mà còn 

nâng cao khả năng kết nối cộng đồng đồng thời 

thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác thực 

hiện an sinh xã hội tại địa phương với số tiền ủng 

hỗ 9,8 tỷ đồng thông qua các công việc cụ thể  như 

hỗ trợ địa phương, hỗ trợ xây dựng các công trình 

công ích, từ thiện vì người nghèo, khuyến học, xây 

cầu, làm đường, là doanh nghiệp khởi nguồn cho 

nhiều chương trình ý nghĩa, nhiều ý tưởng có giá 

trị với xã hội như “Ngày gia đình DIC”,  chương 

trình “Ngàn quà Tết, kết yêu thương”, dự án “Nhà 

vệ sinh học đường xanh”.   
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Định hướng hoạt động năm 2019

HĐQT đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2019, theo 

đó ưu tiên vào 06 nhiệm vụ chính, tập trung vào 

lĩnh vực phát triển đô thị nhà ở, bất động sản và 

thương mại; đầu tư phát triển bất động sản du lịch. 

Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực nhưng thách 

thức vẫn rất lớn, nhiệm vụ SXKD của Tổng Công 

ty phải mang lại lợi ích kinh tế cho các cổ đông. Vì 

vậy, ngay từ đầu năm HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo 

công tác SXKD nhằm mục tiêu đảm bảo cân đối 

tài chính, hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết 

thực cho cổ đông. HĐQT cam kết theo sát các chỉ 

tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thông qua, 

tích cực chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để 

có quyết định hướng và các giải pháp, quyết định 

đúng đắn, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ SXKD 2019, tạo đà tăng trưởng 

trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu 

giữ vững ổn định và phát triển bền vững của Tổng 

Công ty.

Song song với việc triển khai kế hoạch SXKD, 

truyền thông, phát triển thương hiệu, HĐQT tiếp 

tục tập trung và công tác quản trị nhân sự, đầu tư 

công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về 

pháp lý, kiểm soát nội bộ.

Bước sang năm 2019, với lợi thế sẵn có, sự đoàn 

kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động giữa 

các thế hệ quản trị, Ban Điều hành, sự tin tưởng, 

đồng hành của cổ đông, Tổng Công ty đang từng 

bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn 

hàng đầu về đầu tư bất động sản.

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT Họ tên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT 15.508.332 6,14

2
Nguyễn Hùng 

Cường

Phó Chủ tịch HĐQT, 

Phó Tổng Giám đốc
5.123.659 2,03

3 Trần Minh Phú
TV. HĐQT, Tổng 

Giám đốc
925.388 0,37

4 Hoàng Văn Tăng
TV.HĐQT, Phó Tổng 

Giám đốc
7.621 0,003

5 Nguyễn Quang Tín

TV. HĐQT, GĐ 

Tài chính, Kế toán 

trưởng, Người CBTT

2.207 0,001

6
Phan Thị Mai 

Hương
TV. HĐQT độc lập 18.087 0,01

7 Đinh Quang Hoàn TV. HĐQT độc lập 0 0

(*) Các thành viên HĐQT được bổ nhiệm lại từ ngày 06/01/2018

+ Các Thành viên HĐQT có tham gia Hội đồng quản trị tác các công ty khác: Chi tiết nêu tại Mục sơ yếu lý lịch 

của HĐQT và Ban điều hành.

Hội đồng quản trị có 03 Tiểu ban trực thuộc gồm:

• Hội đồng Đầu tư

• Ban Kiểm toán nội bộ

• Tiểu ban nhân sự và lương thưởng

Hội đồng đầu tư:

STT Họ và tên Vị trí

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng đầu tư

2 Nguyễn Hùng Cường Thành viên

3 Hoàng Văn Tăng Thành viên

4 Đinh Quang Hoàn Thành viên

5 Vũ Hữu Điền Thành viên

STT Họ và tên Vị trí

1 Phan Thị Mai Hương Trưởng Tiểu ban

2 Nguyễn Quang Tín Thành viên

3 Hoàng Duy Thịnh Thành viên

Trong năm 2018, Hội đồng đầu tư thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ được ghi cụ thể trong quyết định 

thành lập. Trong năm 2018, Hội đồng đã thực hiện tổ chức hộp 02 buổi chủ yếu thẩm định và trình HĐQT 

thông qua các chủ trương đầu tư dự án, đầu tư tài chính dài hạn. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến 

chức năng nhiệm vụ của Hội đồng đầu tư theo yêu cầu của HĐQT. 

Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng thuộc HĐQT 

Tổng Công ty được thành lập tại quyết định số 22/

QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 25/01/2018, Gồm 03 

thành viên, trong đó, trưởng Tiểu ban là thành 

viên HĐQT độc lập.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định tại 

Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty, 

Tiểu ban chủ động phân công nhiệm vụ các thành 

viên thuộc Tiểu ban và chủ động triển khai nhiệm 

vụ. Cụ thể, Tham gia góp ý đối với các đề xuất về 

việc bổ nhiệm thành viên bộ máy quản lý. Chủ 

động đề xuất kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; 

theo dõi, cùng ban TCNS phát hiện, tuyển chọn, 

đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp cao.

Đối với công tác lương thưởng:

Cùng Ban TCNS Tổng Công ty Tổ chức xây dựng 

và hoàn thiện Quy chế tiền lương, hệ thống thang 

bảng lương Tổng Công ty trong đó bao gồm cả 

các chính sách lương thưởng bộ máy quản lý, Ban 

Điều hành và chế độ chính sách đối với Người 

đại diện vốn tại các doanh nghiệp trình Hội đồng 

quản trị phê duyệt thực hiện từ ngày 01/6/2018 . 

Tổng Công ty đã thực hiện cải tiến chính sách tiền 

lương theo hướng chú trọng việc đánh giá kết quả 

thực hiện công việc để trả lương theo hiệu quả 

SXKD, làm căn cứ để phân phối lương hiệu quả, 

lương bổ sung, tiền thưởng và đặc biệt quan tâm 

đến những vị trí quan trọng. Ban hành và công bố 

bộ quy tắc ứng xử và công khai rõ từng khoản thù 

lao, lợi ích và chi phí khác do công ty thanh toán 

cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị.

Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng:
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Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Tổng kết hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2018 

STT Họ và tên Vị trí

1 Đinh Quang Hoàn Trưởng Tiểu ban

2 Nguyễn Hùng Cường Thành viên

3 Lê Thu Trang Thành viên

Giám sát hoạt động quản trị và điều hành:

Trong năm 2018, Ban Kiểm toán nội bộ không 

nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc 

của cán bộ công nhân viên lao động Tổng Công ty 

về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

và cán bộ quản lý Tổng Công ty trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm toán 

nội bộ đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 

của Tổng Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

hoàn thành nhiệm vụ. Không có áp lực, rào cản 

nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 

nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị  đã thực hiện đúng chức năng, 

đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ 

đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 

Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Ban Điều hành

Ban Kiểm toán nội bộ không nhận thấy dấu hiệu 

bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh 

doanh của Tổng Công ty. Ban Điều hành đã có 

nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty đạt hiệu 

quả cao và tuân thủ đúng các quy định của pháp 

luật, Điều lệ của Tổng Công ty và các nghị quyết 

của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, trong năm 2018, Ban Kiểm toán nội bộ 

đã thực hiện kiểm toán một số Ban chuyên môn. 

Quá trình kiểm toán các Ban không phát hiện 

phạm vi ảnh hưởng trọng yếu nào.

Giám sát báo cáo tài chính:

Ban Kiểm toán nội bộ đã thẩm định báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn 

vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận là tổ chức 

Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có 

lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. 

Kết quả thẩm định cho thấy: Báo cáo tài chính hợp 

nhất năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Xây dựng được lập và công bố đã phản 

ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng 

yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty, phù hợp 

với Chế độ, Chuẩn mực Kế toán và các quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào của chế 

độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có 

tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo 

cáo tài chính đã công bố. 

Stt THành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu 

là thành viên 

HĐQT/

Số buổi họp 

HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 

dự họp

1 Ông Nguyễn Thiện Tuấn
Chủ tịch 

HĐQT
06/01/2018 45 100%

2 Ông Nguyễn Hùng Cường
Phó Chủ tịch 

HĐQT
06/01/2018 45 100%

3 Ông Trần Minh Phú Ủy viên 06/01/2018 45 100%

4 Ông Hoàng Văn Tăng Ủy viên 06/01/2018 45 100%

5 Ông Nguyễn Quang Tín Ủy viên 06/01/2018 45 100%

6 Bà Phan Thị Mai Hương Ủy viên độc lập 06/01/2018 45 100%

7 Ông Đinh Quang Hoàn Ủy viên độc lập 06/01/2018 45 100%

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 45 cuộc họp và triển khai 41 Nghị quyết theo các nội dung đã được 

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua. Hội đồng Quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Tổng Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các 

vấn đề tạo tác động tích cực tới hoạt động SXKD, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận nhưng vẫn 

giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 45 cuộc họp. Cụ thể:

Các Nghị quyết, Quyết định 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 06.01.2018
Bầu các chức danh trong HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ III (2018-

2022)

2 02/NQ-HĐQT 25.01.2018
Thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT, sắp sếp cơ cấu phòng ban 

chức năng Tổng Công ty

3 04/NQ-HĐQT 07.02.2018
Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD tại Ngân hàng nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai

4  04A/NQ-HĐQT 23.02.2018 Phê duyệt kế hoạch đầu tư dự án năm 2018 của Tổng Công ty

5 05/NQ-HĐQT 05.03.2018 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

6 06/NQ-HĐQT 09.03.2018 Mua cổ phiếu công ty CP DIC số 4 phát hành cho cổ đông hiện hữu

7 07/NQ-HĐQT 14.03.2018
Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 

Phương Nam
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8 08/NQ-HĐQT 15.03.2018
Tạm ngưng hoạt động công ty TNHH quản lý khai thác tài sản DIC 

Bình Minh

9 09/NQ-HĐQT 06.4.2018
Thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018

10 10/NQ-HĐQT 16.4.2018 Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

11 12/NQ-HĐQT 22.5.2018

Thông qua phương án “ông Nguyễn Hùng Cường thôi kiêm nhiệm 

chức vụ Phó TGĐ để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách và bổ nhiệm thêm 01 Phó TGĐ Tổng Công ty”

12 13/NQ-HĐQT 05.6.2018 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

13 14/NQ-HĐQT 23.5.2018

Thống nhất chủ trương thỏa thuận bồi thường/ nhận chuyển nhượng 

QSD đất trước khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm 

quyền tại dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu

14 15/NQ-HĐQT 12.6.2018
Chấp thuận chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Xây dựng Hội An

15 16/NQ-HĐQT 12.6.2018
Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em 

DIC vay vốn mua lại khoản nợ của ngân hàng SCB

16 17/NQ-HĐQT 12.6.2018
Chấp thuận chủ trương góp vốn nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phương Nam

17 18/NQ-HĐQT 12.6.2018
Chấp thuận điều chỉnh nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công 

ty

18 19/NQ-HĐQT 29.6.2018
Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Du lịch thể 

thao Vũng Tàu

19 20/NQ-HĐQT 29.6.2018
Thoái vốn tại Công ty TNHH Taekwang - DIC và Công ty TNHH 

J&D Đại An

20 21/NQ-HĐQT 10.7.2018 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

21 22/NQ-HĐQT 10.7.2018

Thống nhất chủ trương thỏa thuận bồi thường trước khi có quyết 

định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền tại dự án Khu đô thị du 

lịch Long Tân và dự án Khu dân cư Hiệp Phước

22 23/NQ-HĐQT 02.8.2018
Thoái một phần vốn góp và chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty 

TNHH quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh

23 24/NQ-HĐQT 03.8.2018
Thành lập chi nhánh Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - 

Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc

24 25/NQ-HĐQT 09.8.2018 Thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản với DIC Resco

25 25A/NQ-HĐQT 10.8.2018
Chủ trương đầu tư 15 căn biệt thự song lập thuộc dự án đầu tư xây 

dựng khu tổ hợp khách sạn DIC Star Nam Vĩnh Yên

26 26/NQ-HĐQT 23.8.2018 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cố tức năm 2017

27 27/NQ-HĐQT 08.10.2018
Thông qua hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu năm 2018

28 28/NQ-HĐQT 15.10.2018

Thông qua báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm; dự kiến kế 

hoạch SXKD của năm 2019 và xem xét, chấp thuận chủ trương đầu 

tư và triển khai một số dự án

29 28B/NQ-HĐQT 15.10.2018
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của 

Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

30 29/NQ-HĐQT 18.10.2018 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

31 30/NQ-HĐQT 18.10.2018
Thông qua hồ sơ chuẩn bị đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu

32 31/NQ-HĐQT 22.10.2018
Thông qua chủ trương “miễn nhiệm chức vụ PTGĐ Tổng Công ty 

đối với ông Đặng Xuân Hướng”

33 32/NQ-HĐQT 12.11.2018
Thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán với 

Công ty CP chứng khoán Bản Việt

34 33/NQ-HĐQT 12.11.2018 Chuyển nhượng 21% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm

35 34/NQ-HĐQT 12.11.2018 Chuyển nhượng 01% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm

36 35/NQ-HĐQT 15.11.2018 Thông qua chủ trương thành lập BQL đất đai và Bất động sản DIC

37 36/NQ-HĐQT 16.11.2018

Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Gạch 

men Anh Em DIC giữa Tổng Công ty với ông Phan Văn Bình và 

Tổng Công ty với ông Nguyễn Vũ Tuấn

38 37/NQ-HĐQT 20.11.2018
Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn phát hành cổ phiếu cho 

cổ đông hiện hữu

39 38/NQ-HĐQT 21.11.2018 Chuyển nhượng 01% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm

40 39/NQ-HĐQT 21.11.2018 Chuyển nhượng 21% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm

41 40/NQ-HĐQT 18.12.2018
Xác định giá phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, xử lý cổ 

phiếu lẻ phát sinh và phân phối cổ phiếu không chào bán hết
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị độc 

lập tham dự đầy đủ các cuộc họp do Hội đồng quản 

trị tổ chức, các thành viên luôn chủ động thực hiện 

tham gia đề xuất và tham mưu cho Ban lãnh đạo 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân 

công phụ trách về việc đầu tư tài chính dài hạn, 

thực hiện triển khai các dự án, hoàn thiện Quy 

chế tiền lương, hệ thống thang bảng lương Tổng 

Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

luôn có tinh thần trách nhiệm cao, mẫn cán và cẩn 

trọng trong công việc.

Trong năm, thành viên HĐQT độc lập đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

Hoạt động của Ban THư ký

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách 
các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

Hội đồng quản trị có thành lập Ban Thư ký để hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, ghi chép các biên bản họp, hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao. Chức năng nhiệm vụ của Ban Thư ký được ghi cụ thể trong quyết định thành lập.

• Tổng Công ty thường xuyên cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy 

định khác đối với các hoạt động của công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch 

chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

• Tất cả các thành viên HĐQT đều đã có chứng chỉ đào tạo về Quản trị công ty.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban HĐQT

Stt Họ tên Chức danh Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2018 (1.000 VNĐ)

I Hội đồng quản trị   2.605.000

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch 1.275.000

2 Nguyễn Hùng Cường PCT HĐQT 640.000

3 Trần Minh Phú TV HĐQT 117.500

4 Nguyễn Quang Tín TV HĐQT 117.500

5 Hoàng Văn Tăng TV HĐQT 110.000

6 Lê Văn Tảng TV HĐQT 7.500

 TV độc lập HĐQT  337.500

7 Đinh Quang Hoàn TVĐL HĐQT 165.000

8 Phan Thị Mai Hương TVĐL HĐQT 172.500

II Ban THư ký HĐQT  161.000

1 Hoàng Duy Thịnh TB Thư ký 58.000

2 Nguyễn Thị Loan TV BT ký 35.000

3 Nguyễn Thị Hiền TV BT ký 33.000

4 Trần Thị Thu TV BT ký 35.000

III Hội đồng đầu tư  110.000

1 Vũ Hữu Điền TV HĐĐT 110.000

IV Ban kiểm soát (Cũ)  36.680

1 Hoàng Thị Hà Trưởng BKS 30.680

2 Nguyễn Trọng Nghĩa TV bán c.trách 3.000

3 Trần Văn Đạt TV bán c.trách 3.000

 Cộng (I+II+III+IV)  2.912.680

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TIỂU BAN HĐQT
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Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của ban Tổng Giám đốc

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt Họ và tên Chức danh Tổng số tiền lương thực hiện 2018 (VNĐ)
1 Trần Minh Phú Tổng Giám đốc 776.240.926

2 Nguyễn Hùng Cường Phó Tổng Giám đốc 157.034.586

3 Hoàng Văn Tăng Phó Tổng Giám đốc 536.073.726

4 Bùi Văn Sự Phó Tổng Giám đốc 532.368.726

5 Phạm Văn Thành Phó Tổng Giám đốc 524.770.160

6 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Tổng Giám đốc 337.786.409

7 Đặng Xuân Hướng Phó Tổng Giám đốc 408.285.838

8 Lê Văn Tảng Phó Tổng Giám đốc 450.046.142

9 Nguyễn Quang Tín Kế toán trưởng 529.461.060

Tổng cộng  4.252.067.573

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Không có

+ Hợp đồng giao dịch kinh tế với người có liên 

quan tới người nội bộ:

Trong năm 2018, Tổng Công ty đã thực hiện công 

bố thông tin theo đúng qui định pháp luật  khi 

thực hiện ký kết các hợp đồng với tổ chức có liên 

quan tới người nội bộ. Cụ thể: 

+ Ngày 09/08/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công 

ty đã ban hành. Nghị quyết số 25/NQ-Tổng Công 

ty –HĐQT về việc thông qua hợp đồng dịch vụ 

môi giới bất động sản với công ty CP Bất động sản 

DIC (DIC Resco). DIC Resco là công ty liên kết 

của Tổng Công ty, đồng thời chủ tịch HĐQT DIC 

Resco là người liên quan tới người nội bộ của Tổng 

Công ty.

+ Ngày 08/10/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công 

ty đã ban hành Nghị quyết 27/NQ- DIC Corp-

HĐQT về việc thông qua hợp đồng tư vấn phát 

hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Công ty 

cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC). VCSC là 

công ty có liên quan đến người nội bộ của Tổng 

Công ty.

+ Ngày 12/11/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công 

ty đã ban hành nghị quyết số 32/NQ – Tổng Công 

ty – HĐQT về việc thông qua hợp đồng dịch vụ 

mô giới chứng khoán với Công ty CP chứng khoán 

Bản Việt (VCSC). VCSC được lựa chọn để thực 

hiện mô giới cháo bán cổ phần của Tổng Công ty 

tại công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2009, Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do Ủy 

ban chứng khoán Nhà nước ban hành và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công ty.

Stt
Người thực hiện giao 

dịch

Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 

(01/01/2018)  

Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ  (31/12/2018)
Lý do tăng, 

giảm
Số cổ phiếu Tỷ lệ  (%) Số cổ phiếu Tỷ lệ (%)

1 Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT 10.566.513 4,43 15.508.332 6,14

Mua/nhận 

cổ tức bằng 

CP

2 Nguyễn Hùng Cường Phó Chủ tịch HĐQT 1 0,0 5.123.659 2,03

Mua/nhận 

cổ tức bằng 

CP

3 Trần Minh Phú Tổng Giám đốc 1.313.008 0,6 925.388 0,37

Bán/nhận 

cổ tức bằng 

CP

4 Hoàng Văn Tăng
TV.HĐQT, Phó Tổng 

Giám đốc
7.190 0,003 7.621 0,003

Nhận cổ tức 

bằng CP

5 Nguyễn Quang Tín

TV. HĐQT, Giám đốc 

Tài chính, Kế toán 

trưởng

2.083 0,001 2.207 0,001

Mua/Bán 

CP/nhận 

CP thưởng

6 Phan Thị Mai Hương TV. HĐQT 17.064 0,01 18.087 0,01
Nhận cổ tức 

bằng CP

7
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Phó Tổng Giám đốc 199.671 0,08 1.261.295 0,5

Mua/nhận 

cổ tức bằng 

CP

8 Bùi Văn Sự Phó Tổng Giám đốc 22,068 0,01 23,392 0,01
Nhận cổ tức 

bằng CP

9 Lê Thị Hà Thành Vợ Chủ tịch HĐQT 874.800 0,37 1.123.388 0,44

Mua/nhận 

cổ tức bằng 

CP

10 Phạm Văn Thành Phó Tổng Giám đốc 28.082 0,0 2 0,0 Bán CP

11 Vũ Thị Thu Hương
Vợ TV.HĐQT/ 

GĐTC
500.000 0,2 0 0,0 Bán CP

12 Diệp Quang Tú

Chồng Phó TGĐ 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

325.338 0,13

Bán/nhận 

cổ tức bằng 

CP
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong suốt chặng đường gần 30 năm hình thành 

và phát triển, Tổng Công ty đã đạt được những 

thành quả đáng tự hào, trở thành một trong những 

Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại 

Việt Nam. Tổng Công ty luôn nỗ lực tạo ra những 

công trình chất lượng, trường tồn nhằm thực hiện 

sứ mệnh đem lại giá trị cao nhất cho Khách hàng, 

Đối tác và góp phần trong sự phát triển chung của 

đất nước. Tổng Công ty tự hào về những công trình 

đảm bảo chất lượng được chuyển giao đến tay khách 

hàng, góp một phần nhỏ trong việc thay đổi diện 

mạo của TP.Vũng Tàu với khu đô thị Chí Linh, tỉnh 

Đồng Nai với dự án Khu đô thị sinh thái Đại Phước, 

tại tỉnh Vĩnh Phúc với dự án Khu đô thị mới Nam 

Vĩnh Yên, Dự án A.T.A tại Thị xã Phú Mỹ; Dự án 

Khu dân cư Hiệp Phước tại huyện Nhơn Trạch, 

Chung cư DIC Phoenix, Chung cư Gateway tại TP. 

Vũng Tàu.

Với mục tiêu trở thành một Tập đoàn BĐS có vị thế 

cao, phát triển vững mạnh, góp phần mang lại cuộc 

sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. 

Tổng Công ty xác định rõ để đạt được các mục tiêu 

PTBV cần phải có một chiến lược phát triển dài hạn 

trong đó tích hợp và cân bằng các mục tiêu phi tài 

chính như:

+ Cải thiện hoạt động quản trị doanh nghiệp và 

nâng cao phúc lợi cho CBNV.

+ Tiếp tục các hoạt động về cộng đồng và xã hội. 

+ Bảo vệ môi trường sống như hỗ trợ cư dân các 

khu đô thi tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh an 

toàn, tiếp cận nguồn năng lượng với giá hợp lý và tin 

cậy, xây dựng đô thị và cộng đồng an toàn bền vững, 

thực hiện sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm, ứng 

phó với các hoạt động biến đổi khí hậu…

Phương pháp tiếp cận và chiến lược quản trị phát triển bền vững

Với chiến lược phát triển bền vững đã đặt ra, Tổng Công ty hướng đến Phát triển bền vững phải đảm bảo hài 

hòa lợi ích phát triển kinh tế với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong tất cả các hoạt động 

kinh doanh, song so với việc đảm bảo lợi ích của các bên liên quan trong sự phát triển của Tổng Công ty, chúng 

tôi chia sẻ các giá trị chung thông qua hoạt động kinh doanh hiệu quả, việc làm ổn định, mang đến những sản 

phẩm và dịch vụ tốt cho cộng đồng và xã hội. Chúng tôi xây dựng lòng tin lâu dài nơi khách hàng bằng chất 

lượng và uy tín, góp phần xây dựng kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến với các giá trị sống gia tăng bền 

vững. Đồng thời, Tổng Công ty đã và đang xây dựng hệ thống quản trị theo các tiêu chuẩn thông lệ quốc tế. Từ 

đó, xác định các bên liên quan ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, cụ thể như sau:

• Người lao động

• Khách hàng          

• Đối tác kinh doanh

• Cổ đông, Nhà đầu tư

• Môi trường

• Cộng đồng – Xã hội

Với chiến lược phát triển bền vững, Tổng Công ty đảm bảo các bên liên quan là những thành tố quan trọng 

trong sự phát triển của Tổng Công ty. Tổng công ty luôn đề cao trách nhiệm giải trình trong việc giao tiếp minh 

bạch, kịp thời và dựa trên thực tế về lợi ích của các bên liên quan tiến tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác và 

tin cậy với các bên. 

Tóm tắt hiệu quả hoạt động phát triển bền vững theo các lĩnh vực

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Kết quả thực hiện

Đánh giá hiệu quả

Trong năm, Tổng Công ty thực hiện qui hoạch các 

cán bộ làm nguồn lực phát triển công ty, thực hiện 

đào tạo kèm cặp cho đội ngũ nhân sự tiềm năng.

Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao chất 

lượng và nâng tầm cho đội ngũ nhân sự hiện hữu; 

Áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý 

và điều hành công ty thông qua các hình thức như 

họp trực tuyến, tập huấn cho CBCN viên tham gia 

Lớp đào tạo sử dụng Revit và Civil .

Xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, năng 

động, hiệu qủa làm việc cao trong môi trường 

chuyên nghiệp, sáng tạo, cởi mở và thân thiện.

Thông qua các chủ trương về công tác tổ chức: Chủ 

trương sắp xếp cơ cấu các phòng, ban Tổng Công 

ty;  

Thông qua các chủ trương về công tác nhân sự: 

Thông qua phương án Ông Nguyễn Hùng Cường 

thôi kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc để thực 

hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách, bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc; 

Điều chỉnh nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ.



88 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | 89

Cổ đông, Nhà Đầu tư

Đánh giá hiệu quả

Trong năm, Tổng Công ty vinh dự đạt giải thưởng : Bằng khen vì những những thành tích xuất sắc trong hoạt 

động sản xuất - kinh doanh, Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018.

Đối tác kinh doanh, khách hàng

Đánh giá hiệu quả

Mục tiêu trọng tâm của Tổng Công ty là đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, công trình sau 

phải tốt hơn công trình trước, không ngừng thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao một cách hợp lý cho khách hàng, 

góp phần tạo ra không gian sống tiện nghi, hiện đại cho hàng nghìn người dân. Với kinh nghiệm đầu tư xây 

dựng phát triển các dự án đô thị, kinh doanh bất động sản và dịch vụ du lịch; hiểu biết về địa phương sâu sắc; 

tầm nhìn dài hạn trong các lĩnh vực hoạt động cùng với đội ngũ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt, Tổng 

Công ty sẽ luôn cố gắng hết sức đặt lợi ích của Khách hàng lên hàng đầu. 

Trong năm, Tổng công ty vinh dự đạt giải thưởng Thương hiệu sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng 2018.

Tóm tắt hiệu quả hoạt động phát triển bền vững theo các lĩnh vực (tt)

Trong năm, bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông thông qua hoạt động kinh doanh bền vững, sử dụng 

hiệu quả nguồn vốn, tối đa hóa giá trị công ty, đem lại lợi ích lâu dài và ngày một tăng cho cổ đông. 

Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của Cổ đông: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông, trả cổ tức và quyền được cung 

cấp thông tin theo đúng quy định; Tổ chức đón tiếp, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến Cổ 

đông và Nhà đầu tư; Chủ động minh bạch thông tin về tình hình hoạt động Tổng Công ty, báo cáo tài chính 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trang mạng và các ấn phẩm của Tổng Công ty; Đối xử bình đẳng 

với các Cổ đông và Nhà đầu tư.

GẮN KẾT ĐỂ BỀN VỮNG – TẠO LẬP GIÁ TRỊ

Đối với Người lao động

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, 

bình đẳng, thân thiện và an toàn cùng với các 

chính sách ưu đãi và hỗ trợ thích hợp đối với người 

lao động có trình độ và cống hiến, người có thời 

gian công tác lâu năm, người có hoàn cảnh khó 

khăn. Tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng để cán 

bộ, công nhân viên có cơ hội phấn đấu, thăng tiến, 

phát triển và làm việc lâu dài tại Tổng Công ty. Tập 

trung rà soát lại công việc, lực lượng lao động để 

bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc nhằm đảm 

bảo hiệu quả công việc và thu nhập ổn định cho 

CBCNV trong Tổng Công ty.

Với chính sách lương thưởng, an sinh, phúc lợi, 

đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tiêu 

chuẩn thị trường cao. Tổng Công ty thực sự trở 

thành mái ấm gia đình thứ hai đối với mọi CBNV. 

Ở đó, CBNV được chăm lo đời sống vật chất tinh 

thần, đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất, lâu dài; 

Không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập, phúc 

lợi, an sinh xã hội, phát triển chuyên môn nghề 

nghiệp cho người lao động phù hợp với năng lực 

cống hiến và kết quả SXKD của các doanh nghiệp 

thành viên trong toàn Tổng Công ty.

Hoạt động đào tạo người lao động

Trong năm 2018, Tổng Công ty thực hiện công tác đào tạo gồm:

• DIC đã ban hành Quy chế về công tác đào tạo. Theo đó, quy định cụ thể đối tượng, chính sách và cơ chế 

liên quan đến công tác đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao động. 

• Năm 2018, Tổng Công ty đã cử cán bộ tham gia lớp đào tạo sử dụng Revit và Civil (Ứng dụng công nghệ 

BIM): 38 người, trong đó, Tổng Công ty: 22 người với tổng chi phí tương ứng 733 triệu đồng.
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Báo cáo thực hiện về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Chính sách phúc lợi khác:

+ Năm 2018, Tổng công ty tổ chức cho CBCNV-

LĐ đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước: Hàn 

Quốc, Sa pa, Ninh Bình… Số lượt người tham gia 

là 183 CBCNLĐ và 79 người thân của CBCNV-

LĐ với tổng kinh phí là 2,933 tỷ đồng, trong đó 

Tổng công ty hỗ trợ: 1,685 tỷ đồng, phần còn lại do 

CBCNVLĐ đóng góp thêm.

+ Chính sách hỗ trợ CBCNV-LĐ gặp khó khăn, 

thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ… từ nguồn 

kinh phí Công đoàn, Quỹ tình nghĩa đồng nghiệp 

của Tổng công ty với tổng kinh phí là 50 triệu đồng.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động cho các 

cháu thiếu nhi, tặng quà, thưởng học sinh giỏi các 

cấp cho con cán bộ CBCNV-LĐ DIC. Tổ chức gặp 

mặt, giao lưu, tặng quà cho lao động nghỉ hưu, lao 

động nữ, cựu quân nhân… vào các dịp kỷ niệm 

ngày lễ 8/3, 20/10, 22/12… với số tiền 413 triệu 

đồng.

+ Hỗ trợ thêm tiền lương đối với lao động mất việc 

làm với số tiền: 103 triệu đồng.

+ Ngày 22/12/2018, Tổng Công ty đã tổ chức Ngày 

hội văn hóa gia đình DIC tại bãi biển DIC Lotus 

(TP. Vũng Tàu) thu hút gần 2.000 thành viên tham 

gia. Định kỳ  hàng năm, Tổng Công ty đều tổ chức 

Ngày hội văn hóa gia đình DIC, đây là sự kiện 

truyền thống đặc trưng của Tổng Công ty.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các 

qui định về ATVSLĐ; Theo dõi, kiểm tra định kì 

hoặc đột xuất: về Tài liệu, hồ sơ an toàn lao động, 

về việc thực hiện các qui định & biện pháp an toàn 

lao động; Tạm dừng thi công do có sự cố gây mất 

an toàn công trình, dấu hiệu vi phạm qui định về 

an toàn trên các công trình do Tổng Công ty làm 

chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

• Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến các quy định về an toàn, vệ sinh lao 

động (các buổi hội thảo về an toàn lao động đối 

với máy thiết bị thi công, hội thảo về an toàn 

lao động gắn với năng suất lao động và chất 

lượng công trình);

• Tuyên truyền về tình hình tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, các yếu tố nguy hiểm, có hại 

và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho 

người lao động;

• Kiểm tra việc xây dựng các kế hoạch, qui trình, 

biện pháp an toàn vệ sinh lao động của các nhà 

thầu; 

• Kiểm tra hồ sơ kiểm định các máy, thiết bị, vật 

tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động của các nhà thầu;

• Kiểm tra chứng nhận-chứng chỉ huấn luyện; 

chứng chỉ hành nghề ATVSLĐ người làm công 

tác an toàn chuyên trách hoặc bán chuyên 

trách;

• Kiểm tra việc thực hiện các qui trình, biện 

pháp an toàn của các nhà thầu, của BQL trên 

công trường;

• Báo cáo đầy đủ về sở LĐ-TBXH, sở Y tế, liên 

đoàn lao động tỉnh BRVT về công tác An toàn 

vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc 

của Tổng Công ty theo qui định hiện hành.

Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo ĐVT Số liệu

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động Người 02

Người làm công tác y tế Người 01

Tai nạn lao động:

- Tổng số vụ tai nạn lao động Vụ 0

Bệnh nghề nghiệp:

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo Người 0

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động: Người 33

Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

- Tổng số Cái 01

+ Số đã được kiểm định Cái 01

Đối với Khách hàng

Đồng thời, Tổng Công ty thực sự quan tâm đến việc 

đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của khách hàng, Tổng 

Công ty tập trung đầu tư từ công tác quản lý chất 

lượng công trình, quản lý tòa nhà, dịch vụ hậu mãi, 

ứng dụng công nghệ đưa ra các sản phẩm đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của Khách hàng; luôn chăm chút 

tỉ mỉ từ khâu thiết kế dự án đến xây dựng, và tư vấn 

giúp Khách hàng chọn sản phẩm phù hợp; luôn cầu 

thị lắng nghe từng ý kiến góp ý của Khách hàng 

để cải tiến dịch vụ và sản phẩm ngày một hoàn 

hảo hơn. Trong năm 2018, Tổng Công ty phối 

hợp với Đội phòng cháy chữa cháy thuộc Công 

an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền 

và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại 

các cụm chung cư DIC Phoenix thuộc Khu đô thị 

Trung Tâm Chí Linh.
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Sự hài lòng của khách hàng: Hơn ai hết, Tổng 

Công ty hiểu rằng, sự hài lòng của khách hàng 

chính là thước đo cho sự thành công của doanh 

nghiệp. Bởi chính khách hàng mới là những 

người tạo ra lợi nhuận và một công ty được đánh 

giá là thành đạt chính là khi có lượng khách hàng 

và khả năng thu hút khách hàng lớn. Đặc biệt, tại 

các dự án đã triển khai công tác bán hàng, Tổng 

Công ty luôn có hoạt động tri ân khách hàng đã 

mua căn hộ. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của 

đơn vị phân phối các sản phẩn của Tổng Công 

ty luôn luôn đảm bảo sự tận tâm phục vụ đảm 

bảo thuận lợi cao nhất cho khách hàng. Đồng 

thời, Tổng Công ty có đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp thuộc đơn vị thành viên của Tổng Công ty 

có trách nhiệm quản lý, vận hành các cụm chung 

cư do Tổng Công ty làm chủ đầu tư với tinh thần 

làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp luôn đảm 

bảo đem lại các dịch vụ tốt cho khách hàng, môi 

trường sống xanh, sạch, đẹp và nhiều tiện ích 

công cộng nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho 

khách hàng mua căn hộ. 

Năm 2018 khép lại với gần 1.845 sản phẩm đạt 

chất lượng đến tay khách hàng. Những ý kiến 

chia sẻ từ khách hàng sẽ là hành trang quý giá để 

Tổng Công ty nâng cao hơn nữa chất lượng sản 

phẩm đến tay khách hàng trong năm 2019 của các 

dự án sẽ bàn giao. Cam kết về chất lượng dự án 

để tạo ra sản phẩm tốt, xây dựng và giữ vững lòng 

tin từ khách hàng là mục tiêu tiên quyết đã được 

Tổng Công ty định hướng xuyên suốt trong quá 

trình triển khai và bàn giao sản phẩm.

Đối với Cổ đông, Nhà đầu tư

Tổng Công ty cam kết đảm bảo quyền và lợi ích thông qua cung cấp thông tin trung thực, kịp thời và minh 

bạch về hiệu quả hoạt động thông qua việc công bố thông tin theo đúng qui định của Ủy ban chứng khoán, 

thông qua hoạt động kinh doanh bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tối đa hóa giá trị công ty, đem lại lợi 

ích lâu dài và ngày một tăng cho cổ đông. 

Với các đối tác: Là thương hiệu uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, Tổng Công ty đã trở thành đối 

tác tin cậy của hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Tổng Công ty luôn lựa chọn đồng 

hành cùng các đối tác uy tín để nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. 

Các biện pháp hạn chế hạn chế, giảm thiểu các tác động tới môi trường  trong từng giai đoạn thực hiện 

dự án cụ thể

Hạn chế nguồn gây ô nhiễm trong công tác chuẩn 

bị mặt bằng: 

Giải phóng mặt bằng cần phải phát hoang, triệt hạ 

cây cối bụi rậm, dọn sạch mặt bằng trước khi san 

lấp. Cây cỏ được thu gom tập trung nơi khô ráo 

cho khô và đốt để tránh gây thối rữa gây ô nhiễm 

nguồn nước.

Mặt bằng phải san lấp theo thiết kế, chuẩn bị kỹ 

thuật có đường phân lưu để nhanh chóng thoát 

nước khi có mưa, không để nước tù đọng gây ô 

nhiễm môi trường.

Hạn chế nguồn gây ô nhiễm trong công tác thi 

công xây dựng: 

Quá trình thi công cần được quản lý chặt chẽ và 

hợp lý, làm đến đâu gọn đến đấy.

• Không để các chất ô nhiễm như dầu mỡ, xăng 

nhớt thấm vào đất.

• Nước thải cũng như chất rắn phải được thu 

gom và sử lý.

Tuân thủ pháp luật vệ bảo vệ môi trường - Công tác bảo vệ môi trường

Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, Tổng Công 

ty chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới 

công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, 

nguyên liệu, năng lượng, giảm thiểu lượng phát 

thải và sản xuất ra những sản phẩm thân thiện với 

môi trường (xây lắp, bê tông, gạch không nung, 

phủ cây xanh, hồ nước Công tác bảo vệ môi trường 

được thể hiện trong các cam kết của Tổng Công ty 

khi triển khai dự án, công trình xây dựng, sản xuất. 

Với vai trò là nhà phát triển dự án, việc giảm thiểu 

tác động với môi trường luôn được Tổng Công ty 

chú trọng  quan tâm trong tất cả các hoạt động 

kinh doanh của Tổng Công ty từ đầu tư, phát triển 

bất động sản, quản lý tài sản cũng như quản lý văn 

phòng. Giám sát tác động môi trường thông qua 

việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên môi 

trường như năng lượng, nước, giảm tiếng ồn… 

góp phần vào hiệu quả hoạt động lâu dài và phát 

triển bền vững của Tổng Công ty. Các hoạt động 

cái tiến đổi mới tạo ra các giá trị tích cực có tác 

động  giảm ô nhiễm môi trường, nhất là trong các 

giai đoạn của dự án luôn được đề cao và áp dụng và 

là yếu tố không thể thiếu trong  với hoạt động kinh 

doanh của Tổng Công ty.
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Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường trong giai đoạn đưa dự án vào sử dụng

• Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với 

môi trường nước: Quản lý ngăn chặn rò rỉ xăng 

dầu và vật liệu độc hại. Rác sinh hoạt hàng ngày 

của công trường phải được cho vào túi ny lon 

và vận chuyển đến bãi rác công cộng, không xử 

lý rác tại công trường.

• Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến 

môi trường không khí: Khi chuyên chở vật liệu, 

xe tải được che chắn tránh rơi vãi dọc đường.

Công trình phúc lợi xã hội, nhà ở khi xây dựng 

có che chắn cẩn thận, hạn chế bụi và rơi vãi vật 

liệu xây dựng. Phế và vật liệu xây dựng thừa 

được tập trung một chỗ để vận chuyển đến bãi 

phế liệu công cộng không vứt bỏ bừa bãi gây ô 

nhiễm cho khu vực lân cận.

• Biện pháp giảm tiếng ồn, chấn động: Kiểm soát 

ô nhiễm tiếng ồn như hạn chế tiếng ồn do xecộ 

vận chuyển, quy hoạch tổ chức đường giao 

thông hợp ly. Tuyên truyền mọi người dân đều 

có nhận thức và bảo vệ môi trường.

• Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

không khí: Biện pháp kiểm soát và kiểm soát 

nguồn thải. Sử dụng cây xanh để bảo vệ môi 

trường không khí thông qua việc xây dựng các 

khuôn viên và công viên xanh trong các khu 

chung cư của các dự án.

• Biện pháp quản lý chất thải rắn: Thực hiện quản lý hợp lý, tái sử dụng và tận dụng tối đa các chất thải rắn 

hạn chế mức độ ô nhiễm của nguồn thải này. Cụ thể:

Phân loại Phương pháp giảm thiểu 

Rác sinh hoạt Thu gom và vận chuyển đến bãi chôn lấp 

Bao nilon, nhựa, giấy, thuỷ tinh Thu gom để tái chế 

Bùn sau quá trình xử lý Đưa đến bãi chôn lấp theo quy định 

BÁO CÁO LIÊN QUAN TỚI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Song hành trong chặng đường gần 30 năm phát 

triển, Tổng Công ty luôn xem hoạt động an sinh 

xã hội là một phần trách nhiệm đối với cộng 

đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của 

tỉnh BR-VT. Trong chiến lược phát triển bền 

vững, Tổng Công ty xác định rõ, văn hóa doanh 

nghiệp là một trong những lợi thế cạnh tranh. 

Trên tinh thần ấy, Tổng Công ty không chỉ quan 

tâm đến nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến 

sản xuất kinh doanh, mà còn nâng cao khả năng 

kết nối cộng đồng bằng những công việc cụ thể 

như tuyển dụng, đào tạo lao động tại chỗ, bảo vệ 

môi trường, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ 

để hỗ trợ địa phương, hỗ trợ xây dựng các công 

trình công ích, từ thiện vì người nghèo, khuyến 

học, xây cầu, làm đường... Trong năm 2018,  Tổng 

Công ty là một trong 24 doanh nghiệp được 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biểu dương, nhận 

bức khánh “Tấm lòng vàng” của UBND tỉnh vì có 

nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình an 

sinh xã hội trong giai đoạn 2014-2018. Đồng thời, 

Tổng Công ty là doanh nghiệp khởi nguồn cho 

nhiều chương trình ý nghĩa, nhiều ý tưởng có giá 

trị với xã hội như “Ngày gia đình DIC”, chương 

trình “Ngàn quà Tết, kết yêu thương”, tài trợ 05 

tỷ đồng cho chương trình nhà vệ sinh học đường 

xanh... Cụ thể: 

Chương trình hỗ trợ Kinh phí (VNĐ)

Nhà vệ sinh học đường xanh 5.000.000.000

Quỹ An sinh xã hội: Huyện Nhơn Trạch,

Tỉnh Hà Nam

500.000.000

625.363.000

Hội khuyến học tỉnh BRVT 300.000.000

Hội người cao tuổi Quất Lưu 115.000.000

Hỗ trợ bắn pháo hoa tại Khu đô thị Chí Linh và Huyện 

Côn Đảo
992.800.000

Tặng đội tuyển Việt Nam 500.000.000

Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc 200.000.000

UBTTQ tỉnh Vĩnh Phúc 300.000.000

Công nhân lao động khó khăn Tổng Công ty 135.500.000

Các đơn vị, tổ chức xã hội, người nghèo địa phương 1.274.070.000

Trở thành tập đoàn tư nhân từ tháng 12/2017, 

nhưng Tổng Công ty vẫn giữ vững và phát triển 

các tổ chức Đảng – Đoàn vững mạnh, nâng cao 

vai trò của tổ chức đại diện người lao động - là 

cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng người lao 

động để có sự giúp đỡ, động viên kịp thời; chăm 

lo tốt lương, thưởng, tạo việc làm ổn định, tổ chức 

các hoạt động văn hóa để nâng cao đời sống tinh 

thần, góp phần làm cho môi trường Tổng Công ty 

thân thiện và minh bạch.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế, Tổng Công ty luôn đặt chất lượng sản phẩm, 

tính trung thực trong quảng bá sản phẩm, cũng 

như bảo đảm an toàn cho người sử dụng lên hàng 

đầu, đảm bảo rằng không thể đánh đổi gia tăng 

thương mại bằng những hậu quả về tác động môi 

trường hoặc vi phạm quyền của người lao động. 

Tổng Công ty tuân thủ trách nhiệm xã hội và tăng 

cường uy tín tiếp cận với thị trường thế giới. Đội 

ngũ CB-CNLĐ Tổng Công ty luôn phấn đấu cùng 

với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, rèn luyện 

để hình thành lối sống sáng tạo, tự lập, tự chủ, dám 

nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám 

chấp nhận rủi ro, có chí làm giàu, sống có trách 

nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã 

hội.   

Đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, 

của tỉnh BR-VT không chỉ là trách nhiệm mà còn 

là lợi ích tự thân của Tổng Công ty, giúp tăng khả 

năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu vào 

nền kinh tế thế giới.
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Tổng Công ty luôn nỗ lực nhằm đảm bảo quyền 

của khách hàng được tiếp cận thông tin đầy đủ và 

chính xác về các tác động môi trường và xã hội 

của các sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng. Tổng 

Công ty luôn định hướng xây dựng và triển khai 

chiến lược Marketing và truyền thông  phù hợp 

cho sản phẩm dịch vụ. Tổng Công ty ban hành và 

áp dụng dẫn sử dụng thương hiệu nhằm đảm bảo 

việc tuân thủ trong tất cả các hoạt động tiếp thị, 

bảo vệ và nâng cao hình ảnh thương hiệu DIC.  

Các kế hoạch truyền thông quảng bá luôn luôn 

được tập trung hoạch định, đầu tư và thực hiện 

nghiêm túc, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo cho 

khách hàng và cổ đông được cung cấp thông tin 

đầy đủ, chuẩn xác và kịp thời nhất. Các tài liệu chi 

tiết về sản phẩm dịch vụ luôn được chúng tôi chú 

trọng chuẩn bị chi tiết cho khách hàng, bao gồm 

brochure, thông tin sản phẩm, kể cả việc chọn vật 

liệu xây dựng và thiết bị cho hoạt động xây dựng 

tại các dự án đều đảm bảo cung cấp đầy đủ thông 

tin về nhãn và xuất xứ hàng hóa, bảng thông tin 

hay thông số kỹ thuật. Hiện tại, các thông tin liên 

quan đến việc tuân thủ về môi trường (ví dụ như 

sử dụng vật liệu địa phương, thông số về nguồn 

cung cấp vật liệu đến vị trí công trình có liên quan 

trực tiếp tác hại đến môi trường do quá trình vận 

chuyển) cũng được xem xét nhằm đánh giá đầy đủ 

các tác động.

Với đặc thù hoạt động ngành xây dựng sử dụng 

rất nhiều vật liệu xây dựng, bao gồm các nguyên 

liệu thô được tiêu thụ trong quá trình thi công, có 

ảnh hưởng nhất định đến môi trường, Tổng Công 

ty từng bước đánh giá thực hiện các giải pháp sử 

dụng vật liệu thay thế thích hợp với mục đích nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên đồng thời giảm thiểu tác động 

tiêu cực của chúng đối với môi trường và hệ sinh 

thái, hiện tại chúng tôi đã và đang đưa vào triển 

khai các sáng kiến:

+ Đối với vật liệu phục vụ thi công công trình, 

Chúng tôi đã dần dần áp dụng sử dụng các vật liệu 

gạch không nung... thay thế cho gạch nung truyền 

thống theo quy định, nhằm góp phần giảm năng 

lượng cho việc nung gạch.

+ Thực hiện tăng cường các biện pháp quản lý việc 

sử dụng nước tại các khu vực dự án, khu dân cư. 

Tổng Công ty thực hiện tiết kiệm nước trong suốt 

quá trình thi công thông qua kiểm soát các điểm 

cung cấp nước trong xây dựng thô dự án cũng 

như quản lý nước trong vận hành tòa. Các công 

tác này được chúng tôi giám sát thường xuyên bởi 

đội ngũ công ty chuyên trách về quản lý chung cư 

trực thuộc Tổng Công ty. Khu đô thị trung tâm 

Chí Linh, TP. Vũng tàu là một trong những dự án 

được thiết kế và thi công với tiêu chí khu đô thị 

mới hiện đại và bền vững về môi trường và là tiền 

đề để áp dụng cho những dự án tiếp theo.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN XANH VÀ BỀN VỮNG
NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TẦM QUAN TRỌNG VÀ KHẢ 
NĂNG ÁP DỤNG NHANH CHÓNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HIỆN ĐẠI CỦA 
TỔNG CÔNG TY

Công nghệ thông tin đóng vai trò đặc biệt quan 

trọng và là nhân tố kích thích sự thay đổi của tất 

cả các ngành nghề, và lĩnh vực kinh doanh BĐS 

không phải là ngoại lệ. Tổng Công ty đã thực hiện 

đầu tư, một hạ tầng CNTT phù hợp với các nền 

tảng ứng dụng mạnh phù hợp cho hoạt động 

quản trị doanh nghiệp, nhân viên của các Khối 

Phòng Ban trong công việc hàng ngày.

Quản trị toàn diện hoạt động Tổng Công ty là một 

trong những mục tiêu được ưu tiên hàng đầu của 

lộ trình đầu tư chiến lược CNTT của Tổng Công 

ty. Năm 2018, ngoài việc triển khai các phân hệ 

chuẩn quản lý kế toán, tài chính, Tổng Công ty đã 

triển khai hệ thống quản lý khách sạn, nhân sự, 

công tác kinh doanh, phần mềm quản lý văn bản. 

Khi đưa vào vận hành các ứng dụng CNTT không 

chỉ giúp vận hành hiệu quả, trơn tru toàn bộ hệ 

thống, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho 

các cấp quản lý, mà còn đảm bảo các chuẩn mực 

về kiểm soát và an toàn thông tin dữ liệu. 

Các quy trình nghiệp vụ nội bộ và liên Phòng Ban 

đã từng bước ứng dụng CNTT giúp tiết kiệm thời 

gian và nguồn lực; đồng thời cũng giúp kiểm soát 

các quy trình hiệu quả và chuyên nghiệp. Từ đó, 

các Phòng Ban có thể tự kiểm soát, dễ dàng truy 

vấn và hỗ trợ quản trị rủi ro hiệu quả. Đặc biệt, 

việc áp dụng CNTT để xử lý các nghiệp vụ còn 

giúp tiết kiệm chi phí giấy tờ và nguồn lực lưu 

trữ hồ sơ khi chuyển phê duyệt thủ công. Ngoài 

ra, hệ thống còn giúp tìm kiếm và truy xuất hồ sơ 

nhanh chóng. Phân quyền các nhân viên có thẩm 

quyền liên quan được tiếp cận đến hồ sơ được lưu 

trữ dễ dàng.
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