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Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Khách 
hàng, Các đơn vị đối tác và toàn thể 
cán bộ công nhân viên!
Kể từ khi thành lập năm 1998 đến 
nay với hơn 20 năm xây dựng và phát 
triển trên các lĩnh vực chủ chốt như: 
Bất động sản, Dịch vụ Condotel, kinh 
doanh, thương mại thép, sản xuất và 
kinh doanh thiết bị xây dựng, sản xuất 
và kinh doanh quả Cầu lông Tiến Bộ, 
chuỗi nhà hàng Seoul Sky. Với những 
nỗ lực không ngừng nghỉ, TTB luôn đi 
tìm những giá trị mới, nghiên cứu và 
xây dựng những dự án mới. TTB đã 
phát triển nhiều dự án bất động sản 
với quy hoạch và thiết kế hoàn thiện, 
đạt tính thẩm mỹ cao, đồng thời cung 
cấp cho khách hàng những sản phẩm 
và dịch vụ với chất lượng tốt nhất góp 
phần nâng cao giá trị cuộc sống cho 

cư dân toàn đô thị, điển hình như: Khu 
Chung Cư TBCO1, Khu đô thị TBCO 
RIVERSIDE trên địa bàn Thành phố 
Thái Nguyên và gần đây nhất là khu 
đô thị mới GREEN CITY tại Thành 
phố Bắc Giang…
Với phương châm gắn kết phát triển 
xã hội trong kinh doanh, kết hợp hài 
hòa giữa lợi ích nhà nước, lợi ích xã 
hội, lợi ích người dân với lợi ích Doanh 
nghiệp, TTB đã luôn tích cực làm 
công tác xã hội, từ thiện, tham gia các 
chương trình xóa đói giảm nghèo, xây 
nhà tình nghĩa, ủng hộ các gia đình 
chính sách, có công với cách mạng, 
tại các địa phương trên khắp cả nước.
Bên cạnh thành công của TTB hôm 
nay là những nỗ lực, phấn đấu của 
tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ - công 
nhân viên của Công ty, còn có sự tin 

THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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tưởng của Quý nhà đầu tư, Quý đơn 
vị đối tác, Quý khách hàng gần xa và 
người dân trên các địa bàn mà Công ty 
đã đầu tư và hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 
Chúng tôi tin rằng mọi nỗ lực trong công 
việc sẽ mang lại những thành quả xứng 
đáng và chính là chiếc chìa khóa vàng 
mở ra cánh cửa thành công. Vì vậy, 
mỗi ngày chúng tôi không ngừng phấn 
đấu với tất cả nhiệt huyết kết hợp cùng 
kiến thức - kinh nghiệm của mình để 
hoàn thành tốt những hoạch định trong 
tương lai. Để đạt được những mục 
tiêu này, toàn thể Ban lãnh đạo, cán 
bộ - công nhân viên của TTB quyết tâm 
không ngừng nỗ lực lao động và sáng 
tạo, để kiến tạo nên những khu đô thị 
mới, những căn hộ với chất lượng dịch 
vụ tốt nhất, nhằm đưa TTB trở thành 

một trong các doanh nghiệp bất động 
sản vững mạnh cả về quy mô lẫn chất 
lượng dịch vụ.
Năm 2019, TTB đứng trước nhiều cơ 
hội và thách thức. Nhưng tôi tin rằng, 
với sự ủng hộ của Quý cổ đông, Quý 
khách hàng cùng đội ngũ Cán bộ công 
nhân viên chuyên nghiệp, TTB sẽ biến 
những thách thức thành cơ hội để gặt 
hái những thành quả lớn, mang lại 
nhiều thành quả cho xã hội, quý cổ 
đông, khách hàng cùng toàn thể cán 
bộ công nhân viên!

Trân trọng!

               Chủ tịch Hội đồng quản trị

                  (Đã ký)             

                   Phùng Văn Bộ



4

Bá
o 

cá
o 

th
ườ

ng
 n

iê
n 

20
18

MỤC LỤC

10

THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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

Định hướng phát triển

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

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

01
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo phát triển bền vững

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá của HĐQT về tình hình kinh tế, ngành BĐS trong năm 2018

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Tên tiếng Anh : Tien Bo Group Joint Stock Company

Tên viết tắt : Tien Bo Group

Trụ sở chính : Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : (84-208) 3 756 699

Website : www.tienbo.vn

Logo :  

Mã chứng khoán: TTB

Vốn điều lệ : 468.269.540.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám tỷ, hai 
trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng./.)

Giấy ĐKKD : 4600359768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần 
đầu ngày 05/03/2008 thay đổi lần thứ 13 ngày 25/07/2018.
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Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ được thành lập năm 1998 với ngành nghề 
kinh doanh chính là: Sản xuất vật liệu xây dựng, Bất động sản, sản xuất cầu lông, 
kinh doanh thương mại thép, dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng.

Ngày 05/03/2008: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chính thức cổ phần hóa, 

đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty.

Ngày 14/12/2009: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận là 

Công ty đại chúng theo công văn số 2876/UBCK-QLPH.

Ngày 26/01/2015: Công ty đã chính thức được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 17/08/2018: Công ty chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng 

khoán TP Hồ Chí Minh.
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NHỮNG SỰ KIỆN 
NỔI BẬT 2018

Tại Khu đô thị thông minh TBCO RIVER SIDE, 
tổ 14, phường Quang Vinh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Tiến Bộ đã tổ chức lễ Khai trương Nhà 
hàng BBQ Bufet đầu tiên, mở đầu cho chuỗi nhà 
hàng (TTB Restaurant) của TTB Group. 

Ngày 05/01/2018

Ngày 2-3/06/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến 
Bộ (TTB Group) đã phối hợp 
cùng Công an PCCC tỉnh Thái 
Nguyên tổ chức chương trình 
diễn tập phương án PCCC tại 
các tòa nhà chung cư Tiến Bộ, 
trên địa bàn phường Hoàng 
Văn Thụ và phường Quang 
Vinh, thành phố Thái Nguyên.
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Ngày 28-29/06/2018

Sàn giao dịch Bất động 
sản TBCO đạt danh hiệu 
“Top 30 Sàn giao dịch 
BĐS tiêu biểu cả nước 
năm 2017. Danh hiệu 
được vinh danh tại Khai 
mạc chương trình Ngày 
hội Môi giới BĐS Việt 
Nam lần thứ 3, năm 2018, 
diễn ra tại Công viên Biển 
Đông, đường Phạm Văn Đồng, thành phố biển Đà Nẵng. 

Ngày 9/6/2018

Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đã quyết định thành lập văn 
phòng đại diện Hội Môi giới BĐS khu vực các tỉnh Đông Bắc (tại tầng 
2, tòa Seoul sky, khu đô thị TBCO RIVERSIDE do TTB làm chủ đầu 
tư) và trao quyết định Bổ nhiệm ông Phùng Văn Thái – TGĐ TTB làm 
trưởng văn phòng đại diện, Ủy 
viên trong ban điều hành văn 
phòng đại diện.
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Ngày 17/08/2018

Cổ phiếu TTB của 
Tập đoàn đã được 
niêm yết tại Sở giao 
dịch Chứng khoán TP 
HCM. Sự kiện khẳng 
định thêm sự uy tín 
phát triển lớn mạnh 
của Tập đoàn.

Ngày 11/07/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến 
Bộ (TTB Group) đã tổ chức khai 
trương cửa hàng thép đầu tiên tại 
tỉnh Bắc Giang. Đây là cửa hàng 
thép thứ 07 nằm trong hệ thống 
chuỗi các cửa hàng thép mang 
thương hiệu TTB STEEL và cũng 
là cửa hàng đầu tiên của TTB 
vươn ra thị trường ngoài tỉnh Thái 

Nguyên. Tiếp sau đó, công ty khai trương thêm của hàng thép tại Bắc Ninh.

Thương hiệu TTB HOMES 
được vinh danh trong Top 
Thương hiệu Bất động sản xuất 
sắc Việt Nam 2018 (Vietnam 
Real Estates Excellence Brands 
2018) do Tạp chí Xây dựng phối 
hợp với Đài truyền hình Thành 
phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngày 07/07/2018
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Ngày 25/11/2018, tại đường 
Trần Quang Khải, phường Thọ 
Xương (TP Bắc Giang), Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 
(TTB Group) tổ chức lễ khởi 
công dự án Khu đô thị Green 
City. Đây là dự án khu đô thị 

xanh hiện đại bậc nhất tại thành phố Bắc Giang, nhắm tới 
mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng môi trường sống 
thịnh vượng cho cư dân.

Ngày 23/12/2018

Ngày 25/11/2018

TTB Group được vinh danh 
tại giải Sao vàng Đất Việt 
2018 tổ chức tại Trung tâm 
Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. 
Đây là lần thứ 2, TTB Group 
được vinh danh tại giải và đã được hội đồng bình chọn đánh giá là 
có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, là doanh 
nghiệp tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng, thực hiện đúng chủ 
trương của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền 
và lợi ích chính đáng của người lao động.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Định hướng trở thành một Tập đoàn vững mạnh và 
năng động trong nhiều lĩnh vực, hiện nay Công ty tập 
trung hoạt động đầu tư kinh doanh các lĩnh vực chính 
bao gồm: TTB Home, TTB Steel, TTB Bami, TTB 
Condotel, TTB Restu,..
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Kinh doanh Bất động sản (TTB Home)

2. Kinh doanh thương mại thép (TTB Steel)
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3. Kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng (TTB Condotel) 

4. Sản xuất cầu lông thi đấu (TTB Badminton)
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

3. Kinh doanh dịch vụ nhà hàng (TTB Restaurant)

Lĩnh vực Bất động sản: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn

Chuỗi kinh doanh cửa hàng thép: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh,…

Phân phối Cầu lông: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Hưng Yên, Cao Bằng, 
Bắc Kạn…

Chuỗi nhà hàng: Thái Nguyên

Trong thời gian tới Tập đoàn Tiến Bộ sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động tới 
các địa bàn giàu tiềm năng trong phân khúc chủ lực của TTB chưa được quan 
tâm, đầu tư đúng mức, để tiếp tục tạo ra những công trình, những dự án góp 
phần làm “thay da đổi thịt” cho các địa phương nơi đây và đưa tới những sản 
phẩm và dịch vụ phù hợp nhất cho cư dân.

Thái Nguyên

Bắc Giang

Cao BằngBắc Kạn
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, phù hợp với quy định của Luật 
doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

Gồm tất cả cổ đông có 
quyền biểu quyết, là cơ 
quan quyết định cao nhất 
của công ty cổ phần.” 
(Khoản 1, Điều 135 Luật 
doanh nghiệp 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cơ quan quản lý công ty, có 
toàn quyền nhân danh công 
ty để quyết định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của 
công ty không thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ 
đông.” (Khoản 1, Điều Điều 
149 Luật doanh nghiệp 2014)

BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Cơ quan điều hành hoạt 
động hàng ngày của Công 
ty và chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng quản trị về việc 
thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao.

BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ thay 
mặt cho cổ đông kiểm soát 
mọi hoạt động kinh doanh, 
hoạt động quản trị và điều 
hành của công ty.
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CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần TTB Invest  

Mã số thuế: 4601524703

Địa chỉ: Tổ 5, P. Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 90 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà chung cư.

Mục tiêu: Hỗ trợ TTB trong lĩnh vực xây dựng nhà chung cư

Công ty Cổ phần Bengal Việt Nam

Mã số thuế: 2400811817

Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Trần Phú, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang

Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng

Tỷ lệ góp vốn: 46,875%

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà chung cư và kinh doanh thương 
mại thép.

Mục tiêu: Hỗ trợ TTB trong lĩnh vực xây dựng và quảng bá thương hiệu TTB Steel
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Tầm nhìn
Lọt top 100 Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Giữ vững vị trí số 1 về phát triển Bất động sản tầm Trung 
tại khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục triển khai mở rộng các 
dự án tại các tỉnh thành khác trong cả nước.

Trở thành 1 trong 5 Công ty sản xuất cầu lông lớn nhất cả nước.
Trở thành nhà phân phối Thép (TTB Steel) lớn nhất khu vực Trung du miền núi 
Bắc Bộ.
Các mảng kinh doanh, dịch vụ khác như: chuỗi nhà hàng TTB Restaurant, Nghỉ 
dưỡng TTB Condotel… tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế tại Thái Nguyên.

ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂNCÁC MỤC TIÊU CHỦ 

YẾU CỦA CÔNG TY
Với mục tiêu đạt top đầu Công ty tư 
nhân lớn nhất tại Thái Nguyên, Công 
ty phát triển Bất động sản lớn nhất Thái 
Nguyên, top 5 Công ty sản xuất cầu lông thi đấu 
tại Việt Nam…. Tập đoàn Tiến Bộ xác định mục tiêu 
chiến lược giai đoạn 2018 – 2023 như sau:

Sứ mệnh
Cung cấp những sản phẩm  và dịch vụ tốt nhất đến 
khách hàng, nâng cao giá trị cuộc sống.

Triết lý doanh nghiệp
TTB xây dựng niềm tin từ sự hài lòng của khách hàng, 
gia tăng niềm tin – hợp tác phát triển.
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN
Qua giai đoạn hình thành và trưởng thành hơn 20 năm, Công ty  đã  mở rộng  phát 
triển cả về bề rộng và chiều sâu trong nhiều ngành, lĩnh vực đầu tư của nền kinh 
tế: Bất động sản, nghỉ  dưỡng, dịch vụ, thương mại, sản xuất... Sang giai đoạn phát 
triển tiếp theo, kế hoạch 05 năm, cùng với sự điều chỉnh cơ cấu kinh tế vĩ mô của 
Nhà nước, Công ty xác định tái cơ cấu lại các lĩnh vực kinh doanh, tập trung vào 
các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và xây dựng lại hệ thống quản lý Công ty với  các 
lĩnh vực cụ thể  như sau:

Lĩnh vực đầu tư phát 
triển dự án và xây dựng

Lĩnh vực sản xuất
Lĩnh vực thương mại 
và dịch vụ

- Tập trung phát triển các dự 
án Bất động sản địa phương, 
các tỉnh có mức độ tăng 
trưởng cao, thu hút vốn đầu tư 
FDI lớn như Thái Nguyên, Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, 
Lạng Sơn….
- Đa dạng các loại hình sản 
phẩm đầu tư: Căn hộ, đất nền, 
nhà liền kề, biệt thự, dịch vụ 
condotel nghỉ dưỡng, khách 
sạn,…..
- Phát triển một đơn vị xây 
dựng mạnh trong vòng 5 năm.
Đóng vai trò là chủ đầu tư các 
dự án có quy mô lớn với tiến 
độ và chất lượng tốt nhất.

- Đầu tư mở rộng lĩnh 
vực sản xuất cầu lông, 
đưa sản phẩm tiến 
mạnh hơn nữa vào 
miền Trung và Miền 
Nam.
- Sản xuất các sản 
phẩm tiềm năng khác 
như: Nội thất, dụng cụ 
chăm sóc sức khỏe….

- Phát triển chuỗi hệ thống 

cửa hàng phân phối thép, 

tập trung vào các địa 

phương, tỉnh thành có tốc 

độ công nghiệp hóa cao.

- Các dịch vụ nghỉ dưỡng, 

condotel, nhà hàng, cofee 

tiếp tục được mở rộng và 

nâng cao chất lượng.

- Nghiên cứu đầu tư các 

dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, làm đẹp…

CORE VALUES

Giá trị cốt lõi
Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – 
Hiệu quả
Mục tiêu khác
Đào tạo tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao có tính kế 
thừa và bền vững đáp ứng yêu cầu quốc tế hóa và phát triển 
của Công ty.

Từng bước tiến dần không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước 
ngoài tại Công ty; tham gia thị trường tài chính quốc tế bằng việc phát hành chứng 
khoán quốc tế và niêm yết chứng khoán của Công ty tại thị trường nước ngoài.
Tham gia tạo lập quỹ đầu tư bất động sản trong và ngoài nước.
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CÁC MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đối với sản phẩm
TTB luôn nỗ lực cung cấp 
sản phẩm với chất lượng 
tốt nhất, không ngừng hoàn 
thiện và phát triển sản phẩm 
để đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng.

Đối với Pháp lý
Thực hiện đầy đủ và nghiêm 
túc các yêu cầu của luật Lao 
động, luật Doanh nghiệp và 
các tiêu chuẩn quốc tế có 
liên quan.

Đối với văn hóa
Thực hiện văn hóa doanh 
nghiệp: Tiết kiệm ở mọi lĩnh 
vực, xây dựng môi trường 
làm việc và chính sách 
lương thưởng cho người 
lao động, tạo nét văn hóa 
riêng của công ty.

Đối với môi trường
Xây dựng mô hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
thân thiện với môi trường, 
an toàn cho người lao động.



22

Bá
o 

cá
o 

th
ườ

ng
 n

iê
n 

20
18

RỦI RO KINH TẾ
Nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng 
những rủi ro được hình thành từ sự 
biến động của các nhân tố kinh tế cơ 
bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… Các 
doanh nghiệp, với vai trò là một trong 
các chủ thể của nền kinh tế cũng không 
nằm ngoài sự tác động của các nhân 
tố trên.

RỦI RO LÃI SUẤT
Rủi ro lãi suất xảy ra khi doanh nghiệp 
có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân 
hàng dẫn đến chi phí đi vay tăng 
ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh 
nghiệp. Trong những năm qua lãi suất 
trên thị trường biến động không ngừng 
với nhiều những chính sách được ban 
hành như thắt chặt chính sách tiền 
tệ, áp trần lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho 
doanh nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến tình hình sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Lãi suất ngân hàng cũng có những rủi 
ro nhất định đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tiến Bộ. Tuy nhiên rủi ro này không 
quá lớn vì hệ số nợ trên tổng tài sản chỉ 
0,51 lần. Bên cạnh đó, do điều kiện thị 
trường thuận lợi và chính sách duy trì 
lãi suất thấp để ổn định hoạt động sản 
xuất, hồi phục kinh tế của nhà nước, lãi 
suất tiếp tục được kì vọng không có sự 
thay đổi lớn trong ngắn hạn.

RỦI RO PHÁP LUẬT
Rủi ro về luật pháp là những thay đổi 
trong hệ thống các văn bản luật trực 
tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt động 
của Công ty.

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện 
nay chưa được hoàn chỉnh, việc vận 
dụng pháp luật vào thực tế còn nhiều 
khó khăn. Sự điều chỉnh của các văn 
bản luật thuộc lĩnh vực kinh doanh 
của công ty thiếu nhất quán, thiếu ổn 
định và có những quy định chồng chéo 
nhau, đôi khi các văn bản hướng dẫn 
thi hành chưa đầy đủ, thiếu cập nhật 
gây khó khăn trong việc áp dụng. Tuy 
nhiên, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) nên môi 
trường pháp lý dần hoàn thiện và tuân 
theo các quy định chung của quốc tế.

Để hạn chế rủi ro về luật pháp này, 

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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Công ty luôn chủ động, thường xuyên cập 
nhật quy định pháp luật, tìm hiểu, nghiên 
cứu về các thay đổi của pháp luật đồng 
thời thông tin kịp thời tới toàn thể cán bộ, 
nhân viên và cổ đông của Công ty.

RỦI RO ĐẶC THÙ
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản việc tìm kiếm dự 
án, công tác đền bù, giải tỏa liên quan đến 
các dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến 
độ của dự án, công trình và sẽ tác động 
đến tình hình hoạt động  sản xuất và kinh 
doanh của Công ty.

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời 
gian thi công của các công trình thường 
kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được 
thực hiện từng phần và tại Việt Nam hiện 
nay việc giải ngân vốn thường chậm, quá 
trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như 
thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ 
đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều 
thời gian. Do vậy, đã có những ảnh hưởng 
không nhỏ đến tình hình tài chính của các 

công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình 
công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền 
hoạt động.

Bên cạnh đó, giá cả các yếu tố đầu vào 
của ngành xây dựng, đặc biệt là thép và 
xi măng luôn biến động bất thường làm 
ảnh hưởng đến chi phí, tác động đến 
việc đến tăng giá vốn của các sản phẩm 
kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nền 
kinh tế đang tăng trưởng, nhu cầu về 
nhà ở, thuê cao ốc, văn phòng và đầu 
tư hạ tầng cơ sở đang tăng cao, Công 
ty đã có uy tín trong ngành, và có đội 
ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh 
nghiệm nên việc đảm bảo được kế 
hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra là 
khả thi.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Các rủi ro như thiên tai, dịch họa, hỏa 
hoạn,…là những rủi ro bất khả kháng, 
nếu có xảy ra thì sẽ gây thiệt hại cho tài 
sản, con người và tình hình hoạt động 
chung của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 2018

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2018 là năm bản lề trong lĩnh vực kinh doanh của TTB, được minh chứng 
bằng việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ra ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên: 
Khởi công xây dựng dự án Green City tại Bắc Giang, mở rộng chuỗi cửa hàng 
thép TTB STEEL tại Bắc Giang và Bắc Ninh... Bên cạnh đó còn phải kể đến 
những dấu ấn mới trong lĩnh vực kinh doanh của TTB như: Khai trương và đưa 
vào khai thác dịch vụ Condotel đầu tiên tại Thái Nguyên, Khai trương và mở rộng 
chuỗi nhà hàng TTB tại Thái Nguyên.... Trong năm qua, sự nỗ lực của tập thể 
Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên TTB đã ghi được kết quả như sau:

ĐVT: triệu đồng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

357.952

314.119

20.469

17.449

3

46.852

15

46.867

37.493

944 

376.616

342.664

15.571

20.935

334

28.587

4.165

32.752

26.135

582 

5,21

9,08

(23,93)

19,98

11.033

(38,98)

27.667

(30,12)

(30,29)

(38,35)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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STT
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Trước sự đầu tư mở rộng về lĩnh vực cũng như địa bàn kinh doanh cùng sự cạnh 
tranh ngày càng cao của thị trường, doanh thu của lĩnh vực kinh doanh thương 
mại của TTB vẫn tăng trưởng 5,21% so với năm trước. Tuy nhiên, sự tăng cao 
của giá vốn hàng bán, việc tiếp tục đầu tư mở rộng kênh phân phối để mở rộng 
phạm vi tiếp cận khách hàng trong những năm tới, và nhất là việc đầu tư các dự 
án Bất động sản mới trong năm 2018 chưa được ghi nhận doanh thu cùng lợi 
nhuận, các khoản chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng so với cùng kỳ năm trước 
dẫn đến việc lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bị giảm. Với việc mở rộng địa 
bàn cũng như lĩnh vực kinh doanh, TTB cho thấy động lực chính cho sự tăng 
trưởng và khả năng sinh lời trong tương lai sẽ đến từ việc ghi nhận doanh thu và 
lợi nhuận của các Dự án bất động sản đã và đang tiếp tục được triển khai mới, 
các chuỗi cửa hàng kinh doanh thép vẫn đang tiếp tục trong giai đoàn đầu tư và 
phát triển.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra từ đầu năm như sau:

Tổng kết năm tài chính 2018, các chỉ tiêu đều không đạt được theo kế hoạch 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 do Doanh thu từ việc bán căn hộ của tòa A7 
thuộc dự án Chung cư TBCO Riverside chưa được ghi nhận. Tuy nhiên, từ việc 
mở rộng địa bàn kinh doanh trong lĩnh vực Bất động sản và phân phố thép tạo 
tiền đề vững chắc cho hoạt động kinh doanh trong những năm tiếp theo.

1
2
3
4

361
37,5
944
10%

500
50,5
1100
10%

377
26,1
582,5
10%

75,4
51,68
52,95
100%

104,43
69,60
61,71
100%
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THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực: Ông Thân Thanh Dũng

Từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc: Ông Tô Hữu Khánh

Tính đến 31/12/2018, tổng số lao động của Công ty là 235 lao động với cơ cấu 
cụ thể như sau:

Quan điểm luôn xem “lao động là tài sản quý”. Do đó, chính sách nhân sự của 
TTB được xây dựng nhẳm hiện thực hóa mục tiêu đưa nguồn nhân lực trở thành 
yếu tố đặc biệt, có vai trò quyết định trong sản xuất kinh doanh, thực hiện thành 
công những kế hoạch đề ra.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

1

2

3

5.072.670

4.880.729

1.825.466

10,83%

10,42%

3,89%

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41

74

23

97

225

10

130

105

235

17,45

31,49

9,79

41,27

95,74

4,26

55,32

44,68

100
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SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT

Ông Phùng Văn Bộ sinh năm 1979, là cử nhân kinh tế và Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh.
Với việc thành lập và điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, ông Phùng Văn 
Bộ còn thành công trong việc phát triển các dự án Bất động sản lớn, các ý tưởng 
kinh doanh táo bạo và đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thành tích tiêu biểu: 

- Giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu

- Giải thưởng sao đỏ 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014

- Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010 góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc do Thủ tướng 
Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng

- Bằng khen doanh nhân tiêu biểu Ủy ban nhân dân tỉnh thái Nguyên năm 2015

- Giấy khen đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 02 năm (2016, 2017)

- Giấy khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt thi đua chào 
mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam (29/4/1958 
- 29/4/2018).
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Ông Thân Thanh Dũng – 
Thành viên HĐQT/ Phó tổng 
Giám đốc thường trực

Ông Hà Nam Anh – Thành viên HĐQT

Bà Dương Diễm Hằng – Thành viên HĐQT

Ông Thân Thanh Dũng sinh năm 
1983, là cử nhân kinh tế. Ông 
Thân Thanh Dũng là thành viên 
HĐQT từ năm 2008 – nay,  phụ 
trách hoạt động kinh doanh và 
phát triển các dự án Bất động sản.

Ông Hà Nam Anh sinh năm 1971, là kỹ sư xây dựng. Được bầu làm thành viên 
HĐQT từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Bà Dương Diễm Hằng sinh năm 1979, là cử nhân khoa học. Được bầu làm thành 
viên HĐQT từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ông Phùng Văn Thái – Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phùng Văn Thái sinh năm 1979, là cử 
nhân kinh tế xây dựng với nhiều năm kinh 
nghiệm tại Công ty xây dựng Thái Nguyên. 
Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dày 
dặn của mình, ông đã góp phần lớn vào thành 
công của TTB Group.

Thành tích tiêu biểu:
- Giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu
- Bằng khen của Ủy ban Trung Ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong công 
tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2012 – 2017
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào “Toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” năm 2017
- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và 
xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018”. 
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CÁC DỰ ÁN TRONG NĂM
Dự án Mở rộng khu chung cư TBCO giai đoạn III (Chung cư TBCO3)

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Tên dự án: Mở rộng chung cư TBCO giai đoạn III (Chung cư TBCO3)
Tên tiếng anh: TBCO RIVESIDE
Địa điểm xây dựng: Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Tổng vốn đầu tư: 968 tỷ đồng
Tổng diện tích thực hiện: 12,36 ha
Quy mô dự án: Quy mô dự án gồm 6 block chung cư cao cấp từ 20 đến 25 tầng, 
2 toà tháp đôi, các khu biệt thự liền kề, khu tâm linh, khu trung tâm thương mại, 
trường học, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí, trung tâm thể dục thể thao, hồ sinh thái…
Thời gian thực hiện đầu tư: Từ Quý III/2015 – Quý IV/2022
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Các hạng mục công việc đã hoàn thành:
- Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần đất xây dựng chung cư và hạ 
tầng giao thông.
- Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tòa nhà A4 Quý 4/2017. Các hạng mục sân 
đường giao thông, công trình phụ trợ, lát vỉa hè và trồng cây xanh tạo cảnh quan 
môi trường xanh sạch đẹp xung quanh tòa nhà này đã hoàn thành.
- Đang trong quá trình hoàn thiện tòa nhà A7, dự kiến đầu quý II/2019 sẽ  hoàn 
thành đưa vào sử dụng.
- Hoàn thiện phần móng tòa nhà A6 tháng 10/2018.
Các hạng mục công trình dự kiến thực hiện trong thời gian tới:
- Khởi công xây dựng tòa nhà A5, 2 block nhà thuộc đất nhà ở hỗn hợp, 2 tòa 
tháp đôi và hạ tầng kỹ thuật xung quanh: Quý III/2019 – đến Quý IV/2022.
- Khởi công xây dựng hồ điều hòa, công viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật: Quý 
II/2020 đến quý III/2022.
- Hoàn thành và khai thác đưa vào sử dụng: Quý IV/2022.

Dự án Khu chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang

Tên dự án: Khu chung cư thương mại tại Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, 
thành phố Bắc Giang
Tên tiếng anh: Green City
Địa điểm đầu tư: Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang
Tổng vốn đầu tư: 890 tỷ đồng
Tổng diện tích thực hiện: 16.103 m2
Quy mô dự án: Gồm 04 tòa nhà cao 21 tầng
Thời gian thực hiện đầu tư: Từ quý III/2018 – quý IV/2021
Hiện trạng thực hiện dự án:
Đã hoàn thành khu nhà mẫu. Tháng 12/2018 công ty đã khởi công xây dựng tòa 
CT1 và CT1A, dự kiến đến tháng 12/2019 sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Quý I/2020 khởi công xây dựng tòa CT2 và CT2A, dự kiến hoàn thiện và đưa vào 
sử dụng Quý IV/2021.
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CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN
Tính đến 31/12/2018, Công ty đã góp vốn vào các công ty liên kết như sau:

Tên 
công ty

160.000.000.000

90.000.000.000

46,875%

48,89%

75.000.000.000

44.000.000.000
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: triệu đồng

2,37
1,64

0,25
0,33

3,24
0,60

0,10
0,08
0,06
0,13

2,86
2,25

0,51
1,05

2,73
0,45

0,07
0,05
0,03
0,08

I

1
2
II

1
2
III

1
2
IV
1
2
3
4

STT

Hệ số thanh toán trong năm 2018 của 
TTB luôn trong tình trạng tốt, Hệ số 
thanh toán ngắn hạn đạt 2,86 phản ánh 
việc công ty có thể đáp ứng nghĩa vụ trả 
nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn và 
Hệ số thanh toán nhanh đạt 2,25 phản 
ánh việc công ty có thể thanh toán được 
các khoản nợ bằng tài sản ngắn hạn có 
thể chuyển thành tiền một cách nhanh 
nhất. Điều đó chứng tỏ, TTB luôn kiểm 
toán tốt dòng tiền đảm bảo nên khả năng 
thanh toán của Công ty trong hoạt động 
kinh doanh.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 
tỷ trọng 51,2% tổng tài sản. Chỉ tiêu về cơ 
cấu vốn tăng cao so với năm trước và vẫn 
trong mức an toàn. TTB là tập đoàn đa ngành 
nghề, năm 2018 TTB tập trung chủ yếu vào 
phát triển Bất động sản nên đã huy động vốn 
bằng hình thức phát hành trái phiếu cho dự 
án Green City Bắc Giang, việc sử dụng đòn 
bẩy tài chính giúp công ty tối ưu lợi nhuận 
cho cổ đông. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro mà 
đòn bẩy tài chính mang lại, Công ty đặc biệt 
chú trọng công tác kiểm soát dòng tiền, cũng 
như thu hồi công nợ.

Về khả năng thanh toán Về cơ cấu vốn

638.434

357.952

46.852

15

46.867

37.493

1.031.619

376.616

28.587

4.165

32.752

26.135

61,59

5,21

(38,98)

2.7667

(30,12)

(24,23)

1

2

3

4

5

6

STT
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2,37

2,86

1,64

2,25

0,25

0,51

0.33

1,05

3,24

2,73

0,6

0,45

0,1
0,07 0.08

0,05
0.06

0,03

0.13

0,08

2017

2018

2017

2018

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty vẫn trong đà phát triển bình 
thường , các hệ số về năng lực hoạt động 
công ty không có nhiều biến động so với 
năm 2017, vòng quay các khoản tồn kho 
giảm xuống còn 2,73 vòng so với năm 
2017 đạt 3,24 vòng, tương tự chỉ số hiệu 
quả hoạt động tài sản giảm xuống còn 
0,45 so với năm 2017 là 0,06 vòng.

Về khả năng sinh lời: Biểu đồ - Giải thích
Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong 
năm 2018 của TTB có giảm không đáng 
kể so với năm 2017. Tỷ suất sinh lời trên 
vốn chủ sở hữu và trên tài sản lần lượt là 
0,05%; 0,03%.

Về năng lực hoạt động Về khả năng sinh lời
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU
CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Số lượng cổ phần: 46.826.954 cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Số cổ phiếu ưu đãi: Không có
Số cổ phiếu phổ thông: 46.826.954 cổ phần
Số cổ phiếu quỹ: 0
Số cổ phiếu đang lưu hành: 46.826.954 cổ phần
Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 46.826.954 cổ phần
Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
Công ty không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài

17.446.296
0

29.380.658
29.336.015

44.643
0

46.826.954

37,26%
37,26%

62,74%
62,64
0,10

0
100%

1

2

3

STT

7.492.897
5.072.670
4.880.729

16,00%
10,83%
10,42%

1
2
3

STT

- Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Tính đến 31/12/2018, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là:0
Ngày 25/07/2018, TTB hoàn thành thủ tục tăng vốn tại Sở kế hoạch từ  
425.699.850.000 đồng (42.569.985 cổ phiếu) lên 468.269.540.000 đồng 
(46.826.954 cổ phiếu). Toàn bộ số lượng cổ phần phát sinh từ đợt phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức năm 2017 của tất cả các cổ đông được đưa vào nguồn vốn chủ 
sở hữu để làm thủ tục tăng vốn của Công ty.
- Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 diễn 
ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng 
trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó 
lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm 
hơn dự báo do những thay đổi trong 
chính sách thương mại của Mỹ, chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng 
diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu 
những tháng đầu năm có xu hướng tăng 
cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, 
đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. 
Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại 
giữa các nước lớn cùng với xu hướng 
gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có 
tác động đến sản xuất, xuất khẩu của 
Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở 
trong nước, bên cạnh những thuận lợi 
từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền 
kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình 
thời tiết diễn biến phức tạp, tác động 
đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh 
hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; 
giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. 
Với phương châm hành động “Kỷ 
cương, liêm chính, hành động, sáng 
tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt các bộ, ngành và địa phương tập 
trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các 
Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội cả 
năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực, 
đạt nhiều kết quả nổi bật như sau:GDP 
Việt Nam năm 2018 được tổng kết tăng 
7,08% - mức cao nhất từ năm 2008 
trong khi chỉ số tăng CPI được kiềm ở 
dưới 4%.   
TTB bước vào năm 2018 với nhiều tác 
động bất lợi về thị trường kinh doanh, tuy 
nhiên với khả năng nắm bắt xu hướng 
vận động, cơ hội phát triển của nền kinh 
tế, sự chủ động, quyết liệt và linh hoạt 
trong công tác điều hành của HĐQT và 
Ban Tổng giám đốc, và với sự nỗ lực 
của toàn thể cán bộ và nhân viên, kết 
thúc năm tài chính 2018, Công ty đã cơ 
bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 
mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 đề 
ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, 
tạo đà cho sự phát triển vững chắc cho 
Công ty trong những năm tiếp theo.

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2018
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
NĂM 2018

638.434

358.158

109.345

159.767

151.348

478.667

357.952

46.867

37.493

1.031.619

662.020

142.001

528.691

231.413

502.927

376.616
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Năm 2018, doanh thu thuần đạt 376,616 tỷ đồng tăng 5,21% so với năm 2017. 
Tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế thuế năm 2018 chỉ đạt 26,135 tỷ đồng, giảm 30,29%  
so với năm 2017. Do một số nguyên nhân: 
Tiếp tục đầu tư vào hệ thống kênh phân phối để mở rộng địa bàn kinh doanh, 
phạm vi tiếp cận khách hàng trong những năm tới đã khiến cho chi phí tăng cao 
khiến cho lợi nhuận sụt giảm.
Các dự án Bất động sản do TTB đầu tư có tính chất lâu dài, thời gian thu hồi vốn 
của mỗi dự án từ sau 06 tháng .
Dự án Bất động sản mới được đầu tư trong năm 2018 chưa được ghi nhận 
doanh thu và lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2018, tài sản ngắn hạn của TTB đạt hơn 662 tỷ đồng chiếm 
64,17% trong cơ cấu tài sản, tăng 84,84% so với năm 2017, trong đó chiếm tỷ 
trọng lớn chủ yếu là các khoản tiền gửi, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và 
chi phí trả trước ngắn hạn. Trong năm tài sản dài hạn của TTB tăng 31,87%, tài 
sản cố định là Nhà máy cầu lông được ghi nhận, chi phí xây dựng cơ bản dở 
dang cho các Dự án TBCO3 và Green City  và các khoản đầu tư vào công ty liên 
kết, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN
Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản

ĐVT: triệu đồng358.158
280.275
638.434

662.020
369.599

1.031.619

84,84
31,87
61,59

1
2
3

STT

ĐVT: triệu đồng

(          )

(          )
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÊNH LỆCH LÃI VAY

Nợ dài hạn của TTB trong năm 2018 tăng cao từ 8,4 tỷ đồng lên đến 297,2 tỷ 
đồng, tăng 3431,04% so với năm 2017, tại thời điểm 28/12/2018 TTB được ghi 
nhận 297 tỷ đồng nguồn tiền phát hành thành công trái phiếu cho dự án Greencity 
Bắc Giang. Dẫn đến nợ phải trả của công ty tăng lên đến 528,691 tỷ đồng, tăng 
230,91% so với năm 2017.

Chi phí lãi vay/doanh thu thuần năm 2018 chỉ chiếm 0,03% nên khả năng thanh 
toán lãi vay của Công ty tốt. Ngoài ra, TTB luôn lên kế hoạch chi tiết sử dụng các 
khoản nợ vay phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế, giúp chi phí lãi vay được 
sử dụng một các hiệu quả nhất.

112.405
8.419
8.652
0,02

176.952
297.278
10.645

0,03

1
2
3
4

STT

ĐVT: triệu đồng

ĐVT: triệu đồng

151.348
8.419

159.767

231.413
297.278
528.691

52,90
3431,04
230,91

1
2
3

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

Năm 2018, TTB được Thành ủy 
Thành phố Thái Nguyên công nhận 
Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Tiến Bộ. Đây là bước chuyển 
mình về hoạt động quản lý, tổ chức, 
sản xuất tại Công ty. Mang lại những 
hiệu quản nhất định: hiệu quả công 
việc tăng, cải thiện thu nhập người 
lao động, tiết kiệm chi phí cho công 
ty, ổn định lực lượng lao động.
Công tác đào tạo người lao động 
được triển khai triệt để, phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí 
tại Công ty. Đào tạo kỹ năng, kiến 
thức và trình độ tiếng anh cho nhân 
viên kinh doanh; nghiệp vụ chuyên 
môn và kỹ năng mềm cho đội ngũ 
nhân viên văn phòng; đào tạo quy 
trình công nghệ cho cán bộ quản lý 
và người lao động trực tiếp tại Công 
ty.
Thời gian làm việc được điều chỉnh 
linh hoạt kết hợp với chính sách 
lương theo năng lực làm việc, chính 
sách khen thưởng kịp thời đối với 
cá nhân và tập thể có công lao đóng 
góp cho Công ty, có biện pháp nhắc 
nhở, kỷ luật đối với những cá nhân 
có hành động ảnh hưởng tiêu cực 
đến quyền lợi và uy tín Công ty.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
Để động viên, khuyến khích người lao 
động trong việc thực thi chức năng, 
trách nhiệm, quyền hạn và kỹ năng lao 
động thì việc duy trì chính sách lương 
thưởng theo năng lực và hiệu quả 
công việc là giải pháp Công ty đang 
hướng tới.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY
Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, 
quyền tự do bình đẳng, và chăm lo sức 
khỏe nghề nghiệp, TTB không ngừng 
cải thiện môi trường làm việc, mang lại 
cho nhân viên cơ hội học tập và phát 
triển, cùng các chính sách phúc lợi và 
thu nhập ưu đãi.
Thực thi cơ chế lương ‘mềm’, nhân 
viên có thành tích nổi trội dựa trên 
đánh giá năng lực, hiệu quả công việc 
của từng nhân viên định kỳ 6 tháng 1 
lần. Kết quả đánh giá là cơ sở cho việc 
xét thưởng, nâng bậc thu nhập và đề 
bạt vào các chức danh quản lý.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dựa trên thực tế sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự báo cho năm 2019, Ban 
lãnh đạo TTB đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2019 như sau:

376
582
5%

489,5
700
5%

130,19%
120,27%

2019/
2018

ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
Tập đoàn Tiến Bộ luôn thực hiện minh bạch hoạt động theo và trên mức yêu cầu 
của quy định hiện hành. Mọi hoạt động khảo sát, quyết định và tiến hành đầu 
tư của Công ty đều được thực hiện trên cơ sở xin ý kiến của Đại hội cổ đông 
và được cập nhật, công bố thường xuyên, liên tục trên các phương tiện truyền 
thông, đại chúng.
Tiến Bộ xây dựng và áp dụng cơ cấu tổ chức, hệ thống quy định, quy chế  và  nội  
quy phù  hợp với  pháp luật hiện hành và các thông lệ quản trị được khuyến nghị 
trên thế giới.
Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành rà soát và điều chỉnh toàn diện hệ thống tổ 
chức bộ máy nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tiến dần đến các mô hình tiêu 
chuẩn tiên tiến về  quản lý doanh nghiệp quốc tế.
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THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Trong năm 2018, Công ty đã có nhiều 
chương trình thiện nguyện và đóng góp 
từ  thiện  cho các  địa  phương mà Công 
ty đầu tư, tiêu biểu như: Xây tặng nhà 
tình nghĩa, ủng hộ đồng bào miền Trung 
bị lũ lụt, tổ chức chương trình áo ấm 
vùng cao, tặng quà động viên các gia 
đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 
thường xuyên tổ chức thăm hỏi các hộ 
dân sinh sống tại các tòa chung cư vào 
các ngày lễ như 27/2, 27/7 hay tổ chức 
sân chơi hoạt động chung cho cư dân 
nhí tại chung cư vào các ngày 1/6 hay 
trung thu 15/8.
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Trong văn hóa doanh nghiệp và quản 
trị nguồn nhân lực, Công ty luôn chú 
trọng phát huy  sức  mạnh  tập thể, 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng 
động, chuyên nghiệp đồng thời phát 
triển và kiện toàn bộ máy nhân sự 
chất lượng cao cho Công ty.
Công ty là nơi tập trung những con 
người năng động, tràn đầy nhiệt 

huyết, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không 
ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn 
hóa Công ty là kim chỉ nam để điều 
chỉnh mọi hành vi,  giao tiếp hàng ngày.
Công ty thường xuyên tổ chức các buổi 
giao lưu, tọa đàm về văn hóa doanh 
nghiệp giữa các bộ phận và với các 
Công ty khác trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG

- Công ty định hướng phát triển các 
khối ngành xanh và bền vững như: 
Nhà hàng, nghỉ dưỡng, khách sạn, 
chăm sóc sức khỏe…Các dự án đều 
đi kèm các tiện ích đồng bộ, điều này 
giúp mở rộng nhóm khách hàng, nhà 
đầu tư, qua đó tạo hoạt động ổn định 
và hiệu quả cho từng dự án.
- Khi lập báo cáo kỹ thuật tiền khả thi 

các dự án đầu tư, TTB đều thuê những 
đơn vị tư vấn thực hiện việc đánh giá 
tác động đến môi trường tại địa bàn 
thực hiện dự án. Đồng thời, đưa ra 
các giải pháp thiết thực nhằm giảm tác 
động đến môi trường, hệ sinh thái ở 
mức thấp nhất.
- Đối với giai đoạn thực hiện dự án, 
TTB đều đưa ra những cam kết và 
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hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác 
động đến môi trường.
- Biện pháp quản lý:
• Lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp 
lý, công trình xây dựng nhanh, hoàn 
thành sớm.
• Quy định cụ thể thời gian làm việc 
trong ngày (từ 7giờ đến 17giờ) không 
vận hành các phương tiện, máy móc 
thiết bị vào buổi trưa và ban đêm.
• Phương tiện tham gia vận tải phải 
có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu 
chuẩn lưu hành, lái  xe phải có bằng 
lái, yêu cầu phải tuân thủ các quy định 
về an toàn khi tham gia giao thông.
- Biện pháp kỹ thuật:
• Giảm thiểu bụi đất trong quá trình 
vận chuyển.
• Xe chở đất được che chắn cẩn thận 
bằng bạt.
• Không chở quá tải trọng cho phép 
nhằm hạn chế đất cát rơi vãi.
• Thường xuyên quét dọn đất cát rơi 
vãi tại khu vực cổng ra vào (dự án và 
QL1) và tưới nước trên tuyến đường 
vận chuyển gần khu vực thi công.
• Che chắn khu vực đang thi công xây 
dựng chiều cao tối thiểu 2m nhằm hạn 
chế cát, bụi bay.
• Xịt rửa xe trước khi ra khỏi công 
trường.
- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:
• Sử dụng tối đa nguồn lao động tại 
địa phương nhằm tránh lưu trú qua 
đêm do đó giảm lượng nước thải và 

hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi 
trường.
• Xây dựng các công trình vệ sinh tạm 
tại công trường xây dựng.
• Các nguyên liệu hại như xăng, dầu, 
nhựa đường… được lưu giữ trong kho 
chứa nhằm tránh việc làm đổ các chất 
độc hại trên.
- Quản lý nguồn chất thải rắn:
• Chất thải rắn xây dựng
• Chất thải rắn xây dựng được thu 
gom hàng ngày, vệ sinh công trường 
gọn gàng sạch sẽ. Các loại chất thải 
rắn như sắt thép vụn, bao xi măng… 
được tận dụng hoặc bán phế liệu; đất 
đá tận dụng để san lấp mặt bằng tại 
chỗ không thải ra môi trường.
- Chất thải rắn sinh hoạt:
• Bố trí các thùng rác và thu gom về 
đúng nơi quy định, không vứt rác bừa 
bãi trong khu vực.
• Hợp đồng với công ty môi trường 
đến thu gom và đưa đi xử lý.
• Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí 
thải:
• Không vận chuyển, vận hành máy 
móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào 
giữa trưa và ban đêm gây ồn cho khu 
vực xung quanh.
• Không sử dụng máy móc quá cũ để 
giảm mức gây ồn và các khí độc hại 
trong khói thải.
• Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo 
hộ lao động cho công nhân như khẩu 
trang chống bụi, nút tai chống ồn.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2018, kinh tế thế giới hồi phục 
mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, 
sự phát triển bền vững của đầu tư 
toàn cầu, sự cải thiện của thị trường 
lao động, giá dầu thế giới hồi phục 
mạnh… Một thập niên sau cuộc khủng 
hoảng tài chính làm rung động cả 
thế giới, tốc độ tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã 
bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới 
đang thực sự khởi sắc.  
Trong nước, tăng trưởng kinh tế đạt 
7,08%. Sau những khó khăn chạm đáy 
vào năm 2012, nền kinh tế quốc gia 
đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn 
định khi luôn cao hơn mức tăng trưởng 
trung bình trong giai đoạn 2011 - 2018. 
Tỉ lệ lạm phát có xu hướng giảm rõ 
rệt, năm 2018 là dưới 4% (thấp hơn tỉ 
lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-
2017 là 6,5%), tỉ lệ nợ công/GDP giảm 
từ 61,3% năm 2017 giảm xuống còn 
61% trong năm 2018. Tốc độ tăng nợ 
công cũng đang có xu hướng giảm 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTB 
NĂM 2018

dần; giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng 
nợ công trung bình đạt 18,1%, giai 
đoạn năm 2016 - năm 2018 là 8,6%. 
Cùng với đó, bội chi ngân sách đang 
giảm, tỉ lệ chi thường xuyên trong chi 
ngân sách đã giảm đáng kể trong năm 
2018 và dự kiến tiếp tục giảm trong 
năm 2019. Cán cân thương mại tiếp 
tục được cải thiện từ nhập siêu năm 
2015 (3,2 tỷ USD), năm 2018 xuất siêu 
kỷ lục với 7,2 tỷ USD và nhiều khả 
năng năm 2019 tiếp tục xuất siêu đạt 
kỷ lục.
Ngoài ra với việc chính phủ kiến tạo, 
lấy doanh nghiệp tư nhân làm trọng 
yếu để phát triển kinh tế, đã dần cải 
thiện môi trường kinh doanh đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp tư nhân phát triển. 
Xác định được những thuận lợi và 
khó khăn trên, tập thể lãnh đạo Công 
ty ngay từ đầu năm đã bám sát quan 
điểm phát triển và các mục tiêu kế 
hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 

TỔNG QUAN 
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thường niên năm 2018 giao phó, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều 
hành phát huy trọn vẹn các thế mạnh, đồng bộ chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao. Tập thể CBNV TTB 
đã không ngừng nỗ lực và đạt được kết quả kinh doanh rất tích cực. HĐQT kính 
trình Quý vị cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ 
được giao trong năm 2018, một năm bản lề về thành công mang tính đột phá 
của TTB, qua đó TTB tiếp tục khẳng định được vị thế Doanh nghiệp Bất động 
sản dẫn đầu tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty 376,6 tỷ đồng, tăng 5,21% so với năm 
2017 đạt 75,4% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế 26,1 tỷ đồng, giảm  
30,9% so với năm 2017 đạt 69,6% so với kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của Công 
ty tính đến thời điểm 31/12/2018 đạt trên 1.031 tỷ đồng. 
Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm và các doanh 
nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, việc đạt được các chỉ tiêu trên thực 
sự rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, 
nhân viên trong toàn Công ty. 

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TTB
Về hoạch định chiến lược, hoạt 
động đầu tư
Ngay từ đầu năm 2018, HĐQT đã 
thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh của năm và được ĐHĐCĐ 
thông qua phù hợp với thực tế, định 
hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc 
trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh 
doanh năm 2018 phản ánh sự nỗ lực 
lớn của toàn thể Công ty trước bối 
cảnh tình hình kinh tế biến động rất lớn 
trong năm qua. HĐQT đã tiếp tục chủ 
trương, thực hiện cơ cấu hoạt động 
mở rộng đầu tư, đánh giá lại hiệu quả 
các hợp đồng đang thực hiện, đang 

trong giai đoạn đầu tư và đầu tư dự 
án mới như: Dự án chung cư TBCO 3 
giai đoạn 3, đặc biệt là Dự án Green 
City Bắc Giang. Ngoài những dự án 
này, HĐQT vẫn đang tích cực tìm kiếm 
các dự án đầu tư tiềm năng tại Thái 
Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng 
Sơn, Vĩnh Phúc...
Về công tác chỉ đạo, giám sát đối 
với Ban Tổng Giám đốc.
   HĐQT đã thực hiện hiệu quả công 
tác chỉ đạo, giám sát thông qua các 
hoạt động:
Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong 
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các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng 
Giám đốc về việc triển khai các nghị 
quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về 
việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình 
HĐQT;
Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành 
sản xuất kinh doanh, thông qua các báo 
cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc. 
Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban 
Tổng Giám đốc một số vấn đề quan 
trọng phát sinh trong quá trình điều hành 
sản xuất kinh doanh;
Quan tâm sát sao đặc biệt đối với các dự 
án Bất động sản như: Chung cư TBCO 
3, dự án TTB River Side và Green City 
Bắc Giang. 
Đối với các lĩnh vực khác như: Condotel, 
Chuỗi nhà hàng Seoul Sky, sản xuất quả 
cầu lông, kinh doanh thiết bị xây dựng, 
kinh doanh thép. HĐQT giám sát thường 
xuyên theo dõi kế hoạch sản xuất - kế 
hoạch kinh doanh.
Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các 
cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch 
sản xuất kinh doanh cho các đơn vị 
thành viên, báo cáo và kiểm điểm các 
công tác trọng điểm, công tác tổ chức 
lao động và chính sách nhân sự;
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức 
danh Tổng Giám đốc điều hành có điều 
kiện thực thi các quyết định cũng như 
ý kiến định hướng của HĐQT, đảm bảo 
hoạt động sản xuất kinh doanh thường 
ngày của TTB tuân thủ tuyệt đối các 
quyết định của HĐQT. 
Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, 
chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các 

hoạt động kinh doanh của Công ty 
theo đúng phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp 
với pháp luật, Điều lệ Công ty và 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 
Trong hoạt động điều hành, Ban 
Tổng Giám đốc đã thường xuyên 
báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng 
thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời 
các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm 
bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu 
quả.
Dưới sự chỉ đạo và giám sát của 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực 
tiếp xây dựng và ban hành hoặc 
trình HĐQT ban hành các văn bản, 
quy trình, quy chế quản lý nội bộ 
góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, 
nhân sự của Tập đoàn theo hướng 
gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả.
Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã 
làm tốt công tác tổ chức thực hiện 
các mục tiêu đã đề ra, có nhiều giải 
pháp quyết liệt, năng động trong 
kinh doanh cũng như trong quản lý 
điều hành Tập đoàn. Đây là sự cố 
gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc 
cũng như toàn thể cán bộ nhân viên 
của Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập 
đoàn tiếp tục phát triển ổn định và 
bền vững.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kinh tế Việt Nam 2019 đứng trước 
nhiều cơ hội để tiếp tục tăng trưởng 
với kỳ vọng tăng trưởng cao hơn 
mức kỳ vọng của năm 2018. Chi phí 
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đầu vào của doanh nghiệp ổn định. Mặt 
bằng lãi suất thấp tiếp tục hỗ trợ tài chính 
cho đầu tư và tiêu dùng. Bên cạnh môi 
trường lãi suất thấp, nhiều thủ tục hành 
chính được cắt giảm, các quy định có lợi 
cho thị trường bất động sản (BĐS) liên 
tục được ban hành trong thời gian qua.
Hội đồng quản trị Công ty xác định các 
định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:
- Tiếp tục triển khai Chiến lược phát 
triển TTB giai đoạn 2018-2020: với 
những điều chỉnh đã được nghiên cứu 
bổ sung trong năm 2018, quyết tâm đưa 
TTB  phát triển trở thành một trong những 
Công ty xuyên quốc gia.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ SXKD: Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch và các nội dung đã được 
ĐHĐCĐ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, 
giám sát các mặt hoạt động trong toàn 
công ty: giám sát, đánh giá hiệu quả đầu 
tư. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo 
gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư của 
công ty.
- Tiếp tục triển khai chiến lược tăng 
năng lực tài chính và mở rộng quy 
mô hoạt động: đảm bảo đi đúng định 
hướng phát triển của công ty.
-  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 
phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: 
Tập trung nghiên cứu xây dựng hoàn 
thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập 
chung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực 
quan trọng của Công ty, nâng cao hiệu 
quả hoạt động và năng lực cạnh tranh 

theo cơ chế thị trường
-  Thực hiện các nhiệm vụ thường 
xuyên của HĐQT Công ty: phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ 
của công ty.
- Tập trung nâng cao chất lượng: 
nguồn nhân lực và hoàn thiện chính 
sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công 
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 
kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy 
hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp 
để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và 
tăng quy mô hoạt động trong thời gian 
tới.
- Tiếp tục duy trì các hoạt động xã 
hội, xây dựng hình ảnh TTB hiện đại, 
chuyên nghiệp nhưng thân thiện và 
hướng đến cộng đồng.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

7.492.897

5.072.670

4.880.729

0

0

16%

10,83%

10,42%

0 %

0 %

1

2

3

4

5

Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:
- Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Tô Hữu Khánh – Thành viên HĐQT
Ông Đặng Văn Huân – Thành viên HĐQT
- Bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Hà Nam Anh – Thành viên HĐQT
Bà Dương Thị Diễm Hằng – Thành viên HĐQT
- TTB có 02 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
Ông Hà Nam Anh – Thành viên HĐQT độc lập
Bà Dương Thị Diễm Hằng – Thành viên HĐQT độc lập

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Với vai trò quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược phát triển dài 
hạn cho TTB, bên cạnh đó xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển của TTB, để đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo 
lợi ích tối đa cho cổ đông.
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm:

STT

1

2

3

4

5

6

7

10/09/2014

10/09/2014

10/09/2014

21/04/2018

21/04/2018

10/09/2014/
21/04/2018

10/09/2014/
21/04/2018

10

10

10

10

10

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT NGHỊ CỦA HĐQT NĂM 2018
Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết 
trực tiếp tại các cuộc họp. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị 
quyết, cụ thể như sau:



49

Bá
o 

cá
o 

th
ườ

ng
 n

iê
n 

20
18

Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:
1. Miễn nhiệm 01 Thành viên Ban Kiểm soát:
Ông Hoàng Giang  – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bổ sung 01 Thành viên ban kiểm soát:
Bà Trần Thị Thịnh – Thành viên Ban Kiếm soát

BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123/04/2018

27/06/2018

20/06/2018

17/07/2018

27/08/2018

14/09/2018

26/09/2018

18/10/2018

14/12/2018

19/12/2018

1
2
3

466.092
12.705
0

0.099
0.027
0
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Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp;
Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ 
đông;
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, của Đại 
hội đồng cổ đông;
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm 
toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm 
tra, kiểm soát của Công ty và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn 
chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục 
đích bảo toàn và phát triển vốn. 
Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 
2018. 
4. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với các hoạt động của HĐQT, 
Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
- Hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành được phối hợp 
chặt chẽ, cởi mở và đoàn kết trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.
- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm 

STT

1

2

3

4

2

2

21/04/2018

21/04/2018

4

4

2

2

100%

100%

50%

50%



51

Bá
o 

cá
o 

th
ườ

ng
 n

iê
n 

20
18

soát tiếp cận các hồ sơ, tài liệu cũng như công nợ của Công ty khi có yêu cầu.
- Xem các công nợ và các hợp đồng ký kết với các khách hàng của Công ty có ký 
phụ lục gia hạn thời hạn thanh toán; xem xét phân tích các báo cáo kết quả kinh 
doanh quý, 6 tháng đầu năm 2018.
5. Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 
2019
Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với 
sự phát triển trong tương lai của Công ty.
Có mục đích sử dụng nguồn vốn vừa huy động phù hợp để tăng cường hiệu quả 
hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 
2019.
Năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thay mặt cổ 
đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành 
của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, 
đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời 
kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và 
có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của 
mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất.
6. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, BanTổng giám đốc và 
Ban kiểm soát
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
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7. Số lượng lao động, mức lương, giờ đào tạo trung bình của người lao động

8. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu 
của công ty niêm yết

9. Đào tạo về quản trị công ty
Trong năm 2018, Công ty đã mở các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp 
cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc của Công ty để nắm 
vững các kiến thức về quản trị doanh nghiệp nói chung.
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