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Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đỗ Quý Hải

Năm 2020 – Vươn tầm cao mới
Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến 2 

làn sóng dịch Covid-19 ập đến bất ngờ, lần thứ nhất 

từ tháng 3/2020 – tháng 4/2020, lần thứ 2 từ tháng 

7/2020 – tháng 9/2020.

Covid-19 được ví như hiện tượng “Thiên nga đen” ập 

đến bất ngờ, khiến nền kinh tế bị ngưng trệ, các 

ngành nghề kinh tế trụ cột rơi vào trạng thái “ngủ 

đông”, hàng trăm doanh nghiệp giải thể, hàng 

nghìn lao động mất việc làm. Trước bối cảnh tiêu 

cực chung của nền kinh tế, ngành bất động sản 

cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó.

Tình hình dịch bệnh kéo dài diễn biến khó lường, 

cộng với nguồn cung chất lượng thiếu hụt, môi 

trường pháp lý thay đổi, chính sách tín dụng thận 

trọng và nhiều yếu tố tác động khác đã khiến cho 

các doanh nghiệp bất động sản phải đối mặt với 

nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, HPX đã tập 

trung tái cấu trúc lại hệ thống, thực hiện việc thay 

đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu, tổ chức đào tạo 

nâng cao nghiệp vụ cho CBNV; đồng thời đưa 

những ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh dể thích ứng với bối cảnh dịch 

bệnh.

Song song với những công việc trên, HPX ráo riết 

đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn 

thiện pháp lý đối với các dự án đã được giao Chủ 

đầu tư để có thể đưa dự án vào giai đoạn triển khai 

về kinh doanh sớm nhất. Một mặt, HPX khởi tạo 

một số dự án mới để tạo nguồn cung ứng cho năm 

2021 và các năm tiếp theo như: Dự án Khu đô thị 

Kính thưa Quý Cổ đông và Nhà đầu tư,
Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HPX), tôi xin gửi tới Quý 

vị lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Đi qua chặng đường gần hai thập kỷ, Hải Phát đã từng bước tạo dựng nền móng vững chắc để 

vượt qua những thăng trầm của thời cuộc bằng sự đoàn kết, năng động của đội ngũ lãnh đạo 

cùng những nỗ lực, sáng tạo của tập thể CBNV, Hải Phát đã đạt được những thành tựu đáng ghi 

nhận, trở thành doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam. 

Với mục tiêu trở thành “Nhà phát triển bất động sản có hệ sinh thái hoàn thiện và đồng bộ nhất 
Việt Nam”, chúng tôi luôn đề cao 5 giá trị cốt lõi “Khách hàng là trung tâm - Chất lượng là hàng 
đầu - Sáng tạo là động lực - Hiệu quả là mục tiêu - Trách nhiệm là cam kết” xuyên suốt trong 

mọi chủ trương, trong công tác quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh.

mới Mai Pha – Lạng Sơn, Dự án Khu đô thị 5A – Đề 

Thám – Cao Bằng, Dự án Khu nghỉ dưỡng kết hợp 

dịch vụ thương mại và nhà ở – phường Hà Phong – 

thành phố Hạ Long – Quảng Ninh, Dự án Fidel 

Central Park – Đông Hà – Quảng Trị,…

Với mục tiêu “Vươn tầm cao mới”, năm 2020 chúng 

tôi chính thức bước chân vào lĩnh vực bất động sản 

nghỉ dưỡng và xây dựng thành công thương hiệu 

sản phẩm The Seahara. Trong đó, Dự án The Seaha-

ra Phú Yên Shop villas quy mô 1,4 ha với 46 căn 

shophouse tại Phú Yên là dự án bất động sản nghỉ 

dưỡng đầu tiên mang tên tuổi Hải Phát. Dự án 

đang trong giai đoạn thi công, hứa hẹn sẽ ra mắt 

thị trường trong năm nay. Ngoài ra, trong năm 

2020 chúng tôi là chủ đầu tư được lựa chọn thông 

qua đấu thầu đối với dự án Nghỉ dưỡng Vinh Mỹ - 

Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, trong nhiều 

năm qua chúng tôi cũng đã tích lũy cho mình quỹ 

đất lớn tại cách tỉnh thành ven biển tại Đà Nẵng, 

Nha Trang, Bình Thuận, Phú Yên…sẵn sàng có thể 

triển khai trong các năm tiếp theo. Đây là tiềm 

năng để Hải Phát mở rộng loại hình kinh doanh, tạo 

dư địa phát triển bền vững trong chiến lược phát 

triển dài hạn. 

Những kết quả này có được là từ nỗ lực không 

ngừng nghỉ của những con người Hải Phát, từ 

niềm tin của mỗi khách hàng và sự ủng hộ của 

cộng đồng xã hội. Tập thể lãnh đạo cùng đội ngũ 

CBNV Hải Phát sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa 

Hải Phát vươn tầm cao mới. 

2021 – Kiến tạo giá trị bền vững
Kiên định với chiến lược phát triển của doanh 

nghiệp, năm 2021 Hải Phát đặt mục tiêu tiếp tục 

mở rộng quy mô, địa bàn đầu tư, tập trung nghiên 

cứu đầu tư đưa ra các sản phẩm hướng đến sự hài 

lòng của khách hàng với triết lý “Khách hàng là 

trung tâm”.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, 

Hải Phát xác định năm 2021 cần ưu tiên hướng tới 

sự ổn định, tranh thủ thời cơ để hoàn thiện hệ sinh 

thái; đồng thời tiếp tục phát triển quỹ đất có vị trí 

đắc địa tại các tỉnh thành, để sẵn sàng bứt tốc khi 

thị trường dần đi vào ổn định, phục hồi. 

Hải Phát sẽ tiếp tục ghi dấu ấn của mình tại những 

vùng đất giàu tiềm năng như: Bắc Giang, Hà Nội, 

Quảng Ninh, Cao Bằng, Phan Thiết, Thừa Thiên 

Huế, Cần Thơ với các dự án lớn như: Dự án Mỹ Độ - 

Bắc Giang có quy mô 9,2ha, Dự án Khu nghỉ dưỡng 

kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà 

Phong (Hạ Long – Quảng Ninh) quy mô 12,6 ha; Dự 

án phát triển đô thị số 5A, Đề Thám (Cao Bằng) quy 

mô 4,35 ha; Khu nhà ở Phú Hài, phường Phú Hài 

(Phan Thiết – Bình Thuận) quy mô 5,6 ha; Dự án Khu 

đô thị mới An Bình (Khu 1 và 2) quy mô 223 ha tại 

phường An Bình (Ninh Kiều - Cần Thơ), Dự án Khu 

đô thị mới Tây Nam An Khánh (Hà Nội)…và nhiều dự 

án khác ở các tỉnh thành trên cả nước. 

Khoác lên mình diện mạo mới, năm 2020 chính là 

khởi đầu cho Hải Phát trong chặng đường trở 

thành “Nhà phát triển Bất động sản có hệ sinh 

thái đồng bộ và hoàn thiện nhất Việt Nam”. Đó là 

hệ sinh thái có tác động tương hỗ, tạo ra giá trị gia 

tăng trong chuỗi phát triển kinh doanh bất động 

sản với hệ thống quản trị ổn định, bền vững. 

Kính thưa các Quý cổ đông, những thành tựu mà 

Hải Phát tạo dựng được hôm nay bắt nguồn từ nỗ 

lực không ngừng của ngày hôm qua. Chặng đường 

tới thành công còn nhiều chông gai nhưng với sự 

tận tâm, sự cống hiến, khát khao chinh phục. Bằng 

những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành và CBNV Hải Phát đồng lòng, hợp 

sức của các Quý Cổ đông, chúng tôi khẳng định Hải 

Phát sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách, 

tiếp tục phát triển bền vững lên “Tầm cao mới”.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và tập thể CBNV trong 

hệ thống Hải Phát, tôi xin gửi lời tri ân chân thành 

và kính chúc Quý khách hàng, đối tác, các Quý cổ 

đông Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công. 

Tôi luôn mong muốn nhận được sự tin tưởng, ủng 

hộ và song hành của Quý vị trên chặng đường phía 

trước. 

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT1
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT2

Tên: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Tên tiếng Anh: Hai Phat Investment Joint Stock Company

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Vốn điều lệ: 2.644.945.820.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 2.644.945.820.000 đồng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: +84 2432.080.666

Số fax: +84 2432.080.566

Website: haiphat.com.vn

Mã cổ phiếu: HPX

Tầm nhìnA

- Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản Việt Nam.

- Giá trị đó sẽ được khẳng định qua từng dự án và công trình, với nền móng là uy 
tín và niềm tin.

Sứ mệnhB

Giá trị cốt lõiC

- Tạo dựng những sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao, chất lượng tuyệt đối đến 
với khách hàng.

- Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy tối đa khả năng 
của mỗi cá nhân, tạo cơ hội cho những tài năng và con người tâm huyết cùng 
phát triển sự nghiệp lâu dài.

- Mang lại cho cổ đông lợi ích tối ưu và bền vững thông qua mô hình quản trị 
doanh nghiệp và quản lý rủi ro chuyên nghiệp chuẩn mực.

- Hài hòa lợi ích xã hội và lợi ích doanh nghiệp, chung sức đóng góp xây dựng 
cộng đồng, bảo vệ môi trường, cùng tạo nên một cuộc sống giàu đẹp văn minh 
trường tồn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHÁCH HÀNG

TRUNG
TÂM

là

TRÁCH NHIỆM

CAM
KẾT

là

HIỆU QUẢ

MỤC
TIÊU

là
SÁNG TẠO

ĐỘNG
LỰC

là

CHẤT LƯỢNG

HÀNG
ĐẦU

là

9www.haiphat.com.vn
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Lĩnh vực Phát triển dự án Bất động sản luôn 
giữ vai trò trọng tâm trong hoạt động kinh 
doanh, đóng góp chủ đạo vào kết cấu doanh 
thu cũng như tài sản của Doanh nghiệp từ 
thời điểm thành lập cho đến nay. Hải Phát đã 
cung cấp ra thị trường hàng nghìn sản phẩm 
với các dòng sản phẩm chính là căn hộ, biệt 
thự, shophouse, nhà liền kề trung và cao cấp, 
v.v. Triết lý kinh doanh của Hải Phát là tạo ra 
các sản phẩm bất động sản có sự khác biệt 
trong từng công trình, xây dựng những chuẩn 
mực đích thực cho tương lai. Các dự án của 
Hải phát đều đạt được sự kết hợp tối ưu giữa 
không gian sống xanh cùng hệ thống tiện ích 
đa dạng trong nội khu. Nhờ đó, thương hiệu 
chủ đầu tư bất động sản Hải Phát ngày càng 
được nhiều người biết đến và gửi gắm niềm 
tin. 
Nhiều công trình của Hải Phát không những 
đáp ứng tốt chức năng của nó mà còn trở 
thành biểu tượng và niềm tự hào của đội ngũ 
cán bộ nhân viên như dự án The Pride - Khu 
đô thị An Hưng, Tố Hữu (Hà Đông). Dự án bao 
gồm 1 tòa cao 45 tầng và 3 tòa 35 tầng, đây là 
tòa nhà cao nhất Hà Nội ở thời điểm năm 2015 

do doanh nghiệp tư nhân trong nước làm chủ 
đầu tư và được triển khai thi công từ chính 
bàn tay khối óc của những con người Việt 
Nam. 
Không chỉ dự án The Pride, dự án Nhà ở Xã hội 
The Vesta cũng là dự án mang lại cho Hải Phát 
nhiều giải thưởng lớn và uy tín. Một số giải 
thưởng tiêu biểu dự án The Vesta đã nhận 
được như: Giải thưởng Quốc gia Bất động sản 
Việt Nam cho hạng mục dự án Nhà ở Xã hội 
tốt nhất năm 2018, Top 10 dự án nhà ở đại 
chúng tốt nhất năm 2019, v.v.
Hải Phát được thị trường biết đến với vai trò là 
nhà phát triển bất động sản phía Tây Hà Nội 
trong giai đoạn đầu phát triển. Quy mô các dự 
án cũng không ngừng phát triển, từ mức vài 
trăm tỷ đồng cho đến hàng ngàn tỷ đồng với 
các loại hình từ bất động sản nhà ở đến bất 
động sản nghỉ dưỡng. Sự lớn mạnh ở quy mô 
công trình qua thời gian chính là minh chứng, 
khẳng định cho năng lực triển khai và phát 
triển dự án bất động sản với cổ đông cũng 
như khách hàng của Công ty Cổ Phần Đầu tư 
Hải Phát.

Sở hữu tỷ lệ chi phối tại đơn vị phân phối Hải 
Phát Land – một trong những đơn vị phân 
phối Bất động sản hàng đầu Việt Nam, mảng 
hoạt động phân phối dự án luôn là “mũi tên 
chủ lực” trong chiến lược phát triển của Hải 
Phát. 
Với đội ngũ gồm các nhân sự chủ chốt có kinh 
nghiệm làm việc và xây dựng các hệ thống 
phân phối hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị 
trường, đến nay Hải Phát Land đã có hệ thống 
hơn 40 chi nhánh và văn phòng đại diện; đội 
ngũ nhân sự kinh doanh gần 2.000 người và 
hơn 2.500 cộng tác viên.
Hải Phát Land đang thể hiện tốt vai trò là cầu 
nối giữa chủ đầu tư dự án với thị trường. 
Không chỉ đứng ở vai trò phân phối, công ty 
còn tự tin trong việc cung cấp những giải 

pháp marketing và truyền thông dự án bất 
động sản; đầu tư thứ cấp bất động sản; đào 
tạo và huấn luyện nhân sự bán hàng cho các 
chủ đầu tư hay các đơn vị phân phối bất động 
sản.
Hải Phát Land đang thể hiện sự lớn mạnh 
không ngừng khi liên tục đặt những mạng 
lưới phân phối ra nước ngoài, đó là Hàn Quốc 
và kế hoạch trong thời gian tới sẽ mở thêm chi 
nhánh tại Đài Loan và Singapore. Điều này 
không chỉ cho thấy sự phát triển của Hải Phát 
mà còn giúp Hải Phát đón được các luồng vốn 
đầu tư bất động sản từ nước ngoài đầu tư vào 
những dự án của Hải Phát nói riêng và Việt 
Nam nói chung.
Hải Phát Land ngày càng hoàn thiện mình cả 
về bộ máy nhân sự lẫn vị thế trên thị trường. 

NGÀNH NGHỀ VÀ LĨNH VỰC KINH DOANH3

Phát triển dự ánA

Phân phối dự ánB

11www.haiphat.com.vn
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Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, Hải 

Phát tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành 

nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt 

Nam. Đến nay, Hải Phát đã hoàn thành và đưa 

vào sử dụng một số dự án và được ghi nhận là 

các dự án có đóng góp cho sự phát triển của 

địa phương. Có thể kể ra các dự án là Dự án 

Khu đô thị mới Văn Phú (dự án liên danh với 

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú); dự án Tòa 

nhà thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp 

The Pride; dự án Tòa nhà thương mại, văn 

phòng và căn hộ Tân Tây Đô; dự án Nhà ở xã 

hội Phú Lãm – The Vesta; dự án Khu đô thị mới 

Phú Lương; dự án đấu giá nhà ở thấp tầng 

Trâu Quỳ, Gia Lâm – Thuận An Central Lake; dự 

án cơ cấu nợ HPC Landmark 105; dự án đấu 

giá No.23 Long Biên – Hà nội Homeland; dự án 

Tòa nhà thương mại, văn phòng và căn hộ 

Roman Plaza…Đồng thời, Hải Phát cũng đã 

tạo lập được một quỹ đất để duy trì tốc độ 

phát triển với chi phí giá vốn hợp lý và nằm tại 

các tỉnh thành phố kinh tế phát triển như 

Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Giang, Hà 

Nội, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà 

Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Bình Thuận, Phú 

Yên… với sản phẩm mục tiêu thuộc thế mạnh 

của Hải Phát là biệt thự, liền kề, nhà phố 

thương mại, căn hộ thuộc phân khúc trung 

cấp và tiệm cận cao cấp, đáp ứng nhu cầu của 

những người dân có thu nhập trung bình cao 

phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

Quản lý & vận hành là mảng hoạt động kinh 

doanh mới của Hải Phát thời gian gần đây với 

việc nhận chuyển nhượng vốn góp của Công 

ty Cổ phần dịch vụ Đô thị PSP và thành lập 

mới Công ty cổ phần khách sạn và nghỉ dưỡng 

IWG.

Đối với lĩnh vực bất động sản nhà ở, công ty 

cung cấp đầy đủ các hoạt động của việc quản 

lý – vận hành bất động sản bao gồm: bảo 

dưỡng, bảo trì, vệ sinh, an ninh, quản lý tài 

sản,v.v.

Với việc thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn 

và Nghỉ dưỡng IWG, đây được coi là mũi tên 

của công ty trong chiến lược bước chân vào 

thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Khác biệt 

với một số chủ đầu tư lựa chọn phát triển dự 

án và bán, còn khâu quản lý vận hành giao lại 

cho một công ty bên ngoài, Hải Phát Invest sẽ 

xây dựng một chuỗi khép kín từ khâu xây 

dựng đến quản lý vận hành với mục tiêu 

nhằm tạo ra dòng tiền lợi nhuận ổn định cho 

các nhà đầu tư. 

Quản lý và vận hànhC

13www.haiphat.com.vn

ĐỊA BÀN KINH DOANH4
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Năm 2003 Công ty Cổ phần 
Đầu tư Hải Phát được thành lập 
với tên gọi ban đầu là Công ty 
Cổ phần Xây dựng - Du lịch Hải 
Phát với số vốn điều lệ là 8 tỷ 
đồng.

Năm 2008 Công ty tăng vốn 
điều lệ lên 300 tỷ đồng, 
chuyển đổi sang lĩnh vực kinh 
doanh chính là phát triển bất 
động sản và chính thức đổi tên 
thành Công ty Cổ phần Đầu tư 
Hải Phát.

Năm 2011 Hải Phát tiếp tục tăng vốn 
từ 300 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng để 
mở rộng phạm vi, quy mô và bổ 
sung vốn cho việc triển khai các dự 
án.

Sau khi hoàn thành, bàn giao khách hàng dự án The Pride và 
Tân Tây Đô, và tiếp tục tục triển khai thêm nhiều dự án. 
Chính vì vậy, năm 2017 công ty tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ 
đồng lên 1500 tỷ đồng, đã thu hút Quỹ Dragon Capital tham 
gia góp vốn và trở thành cổ đông chiến lược của Hải Phát khi 
nắm giữ 15% vốn điều lệ của Công ty.

Năm 2019 và năm 2020, sau khi niêm yết 
trên thị trường chứng khoán Hose, Hải 
Phát ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái 
của mình để ngày càng bền vững và 
phát triển. Trong các năm này, Hải Phát 
đã tái cấu trúc và xây dựng hệ thống với 
ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đó là: phát 
triển dự án, phân phối các sản phẩm bất 
động sản và quản lý, khai thác và vận 
hành tài sản. Các công ty thành viên 
trong hệ sinh thái được định hướng phát 
triển rõ ràng theo các lĩnh vực kinh 
doanh cốt lõi.

Năm 2021, Hải Phát tiếp tục củng cố và 
hoàn thiện hệ sinh thái như đã triển khai 
trong các năm 2019 và 2020 và đưa một 
số công ty thành viên niêm yết trên thị 
trường chứng khoán để hướng tới hoàn 
thiện một hệ thống quản trị minh bạch, 
tiệm cận với xu hướng phát triển trên 
thế giới. 

Năm 2018 đánh dấu chặng 
đường 15 năm  thành lập và 
phát triển, ngày 24/7/2018 Hải 
Phát chính thức niêm yết trên 
sàn chứng khoán TPHCM 
(HOSE) với mã cổ phiếu HPX và 
vốn điều lệ tăng lên 2000 tỷ 
đồng vào tháng 12/2018.

2003

2008

2011 2017

2018

2020
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Cơ cấu cổ đông

Đối tượng

Cổ đông sáng lập

Trong nước

Ngoài nước

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên)

Trong nước

Ngoài nước

Cổ đông khác

Trong nước

Ngoài nước

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

Tổng cộng

Trong nước

Ngoài nước

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Số lượng cổ phiếu

105.899.710

0

105.899.710

23.083.232

122.289.037

13.222.603

0

0

264.494.582

228.188.747

36.305.835

Tỷ lệ sở hữu

40,04 %

0

40,04 %

8,72%

46,24%

4,99%

0%

0%

100%

86,27%

13,73%

Số lượng cổ đông

1

0

1

1

490

14

0

506

491

15

Thông tin cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên

Cổ đông

Đỗ Quý Hải

Vietnam Enterprise Investments Limited

Tổng cộng

1.

2.

Số cổ phần

105.899.710

23.083.232

128.982.942

Tỷ lệ sở hữu

40,04 %

8,72%

48,76%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thời điểm

20/10/2020

Số vốn trước khi tăng

2.299.955.060.000

Số vốn tăng

344.990.760.000

Vốn sau khi tăng

2.644.945.820.000

Mục đích tăng vốn

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Người thực hiện

giao dịch

Bà

Chu Thị Lương

Chức vụ/Quan hệ

với người nội bộ

Vợ

Ông Đỗ Quý Hải

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu

18.399.677

Tỷ lệ

8,0%

Số cổ phiếu

9.928.207

Tỷ lệ

3,75%1.

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do

tăng, giảm

Bán, nhận cổ tức

bằng cổ phiếu
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Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

tại ngày 31/12/2020

Tên tổ chức/

cá nhân

Công ty cổ phần Địa ốc

Châu Sơn (tên cũ là Công ty

TNHH Một thành viên

Địa ốc Châu Sơn)

Công ty TNHH MTV

Hải Phát - Bình Thuận

Công ty TNHH HP

Hospitality Nha Trang

Công ty Cổ phần Đầu tư

Hải Phát Thủ Đô

Mối quan hệ

liên quan tới công ty

Công ty con, tổ chức có

liên quan của người nội bộ

Công ty con, tổ chức có

liên quan của người nội bộ

Công ty con, tổ chức có

liên quan của người nội bộ

Tổ chức có liên quan

của người nội bộ

Thời điểm giao dịch

với công ty

25/3/2020

08/10/2020

02/11/2020

08/12/2020

08/12/2020

28/12/2020

01/06/2020

03/12/2020

31/12/2020

01/06/2020

31/12/2020

25/03/2020

28/5/2020

Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/

HĐQT thông qua

Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT

ngày 06/01/2017

Quyết định số 40/QĐ-HĐQT

ngày 16/09/2020

Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT

ngày 15/10/2020

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT

ngày 22/3/2019

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT

ngày 22/3/2019

Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT

ngày 15/10/2020

Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT

ngày 25/12/2019

Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT

ngày 15/10/2020

Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT

ngày 25/12/2019

Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT

ngày 25/12/2019

Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT

ngày 25/12/2019

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT

ngày 25/3/2020

Quyết định số 19/QĐ-HĐQT

ngày 22/04/2020

Nội dung

Thuê mặt bằng,

giá trị

Chuyển nhượng

cổ phần

Hợp đồng hợp tác

đầu tư

Mua bán sàn

thương mại

Mua bán sàn

thương mại

Hợp đồng hợp tác

đầu tư 

Chuyển giao

chi phí, chi hộ

Hợp đồng hợp tác

đầu tư  

Chuyển giao

chi phí, chi hộ

Chuyển giao

chi phí, chi hộ

Chuyển giao

chi phí, chi hộ

Đảm bảo nghĩa vụ

bên thứ ba

Chuyển nhượng

cổ phần

STT

1

2

3

4

Tên tổ chức/

cá nhân

Công ty TNHH MTV Đầu tư và

Phát triển Địa Ốc Ruby

(Tên cũ là Công ty TNHH

MTV Địa ốc Đông Đô)

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh

Bất động sản Hải Phát

Ông Lê Việt Dũng

Bà Trần Thùy Anh

Công ty Cổ phần Dịch vụ

Đô thị PSP

Công ty TNHH Một thành viên

Địa Ốc Heritage Việt Nam

Tổng công ty xây dựng công

trình giao thông 5- CTCP

Công ty TNHH MTV Đầu tư và

Phát triển Topaz PM Việt Nam

Công ty TNHH MTV

Đầu tư Sapphire

Mối quan hệ

liên quan tới công ty

Công ty con

Công ty con/Tổ chức có

liên quan của người nội bộ

Người nội bộ

Người liên quan

của người nội bộ

Tổ chức có liên quan

của người nội bộ

Công ty con, Tổ chức có

liên quan của người nội bộ 

Tổ chức có liên quan

của người nội bộ

Công ty con, Tổ chức có liên

quan của người nội bộ

Công ty con

Thời điểm giao dịch

với công ty

03/02/2020

16/09/2020

17/04/2020

17/4/2020

10/12/2020

25/3/2020

25/3/2020

31/08/2020

01/09/2020

02/07/2020

19/10/2020

31/12/2020

11/12/2020

11/12/2020

29/10/2020

Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/

HĐQT thông qua

Quyết định số 67/QĐ-HĐQT

ngày 17/09/2018

Quyết định số 39/QĐ-HĐQT

ngày 16/09/2020

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT

ngày 09/04/2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT

ngày 16/04/2020

Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT

ngày 15/10/2020

Quyết định số 10/QĐ-HĐQT

ngày 24/03/2020

Quyết định số 11/QĐ-HĐQT

ngày 24/03/2020

Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT

ngày 31/7/2019

Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT

ngày 06/01/2017

Quyết định số 67/QĐ-HĐQT

ngày 17/09/2018

Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT

ngày 15/10/2020

Quyết định số 64/QĐ-HĐQT

ngày 29/12/2020

Quyết định số 54/QĐ-HĐQT

ngày 10/12/2020

Quyết định số 54/QĐ-HĐQT

ngày 10/12/2020

Quyết định số 67/QĐ-HĐQT

ngày 17/09/2018

Nội dung

Quản lý vốn

tập trung

Chuyển nhượng

vốn góp

Nhận chuyển nhượng

Bất động sản

Đảm bảo nghĩa vụ

bên thứ ba

Hợp đồng hợp tác

đầu tư

Chuyển nhượng

cổ phần

Chuyển nhượng

cổ phần

Dịch vụ quản lý

tòa nhà

Hợp đồng cho thuê

mặt bằng

Quản lý vốn

tập trung 

Hợp đồng hợp tác

đầu tư

Hợp đồng hợp tác

đầu tư

Tư vấn thường xuyên

Tư vấn quản lý dự án

và thi công giám sát

Quản lý vốn tập trung

STT

5

6

7

8

9

10

11

12

18 Báo cáo thường niên HPX 2020
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PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH
ĐẦU TƯ

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH
TRIỂN KHAI

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH
KINH DOANH

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH
VẬN HÀNH

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH
TCKT &
QHCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

ỦY BAN
CHIẾN LƯỢC

ỦY BAN
KIỂM TOÁN

TỔNG
GIÁM ĐỐC

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ7

20 Báo cáo thường niên HPX 2020
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CƠ CẤU CÔNG TY8
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CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ

HẢI PHÁT

CÔNG TY
LIÊN DOANH,

LIÊN KẾT

CÔNG TY
CON

TỔNG
CÔNG TY XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 5 -

CTCP

CÔNG TY
TNHH MTV HP
HOSPITALITY
NHA TRANG

CÔNG TY
TNHH MTV
HẢI PHÁT

BÌNH THUẬN

CÔNG TY
TNHH

BT HÀ ĐÔNG

CÔNG TY
CP ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
THỦ ĐÔ

CÔNG TY
CỔ PHẦN

ĐỊA ỐC
CHÂU SƠN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ

ĐÔ THỊ PSP

CÔNG TY
CP KHÁCH SẠN
& NGHỈ DƯỠNG

IWG

CÔNG TY
TNHH MTV

ĐỊA ỐC
HERITAGE
VIỆT NAM

CÔNG TY
TNHH MTV

ĐẦU TƯ & PT
ĐỊA ỐC
RUBY

CÔNG TY
TNHH MTV

ĐẦU TƯ
SAPPHIRE

CÔNG TY
TNHH MTV
DIAMOND

IC

CÔNG TY
TNHH MTV

ĐẦU TƯ & PT
TOPAZ PM
VIỆT NAM

CÔNG TY
CP ĐẦU TƯ &

KINH DOANH BĐS
HẢI PHÁT

Thông tin về tỷ lệ sở hữu của HPX tại Công ty con, công ty liên kết và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Công ty con, công ty liên kết
được thể hiện tại trang 14 Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo Báo cáo này.
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ9
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Ông Đỗ Quý Hải
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Phương
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Phương sinh năm 1979. Ông gắn bó với Công ty Cổ phần 
Đầu tư Hải Phát từ năm 2016 với chức vụ là Phó Tổng giám đốc công ty 
và sau đó ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ năm 
2017 cho đến nay.

Trình độ chuyên môn: 

- Kỹ sư Xây dựng

Kinh nghiệm:

- Ông Nguyễn Văn Phương công tác tại nhiều đơn vị, tổ chức với các chức 
vụ khác nhau trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh bất động sản, đặc 
biệt là bất động sản khu công nghiệp.

- Từ khi gắn bó với Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông nắm các vị trí 
chủ chốt quan trọng như Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hải 
Phát và bây giờ là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời nắm giữ các 
vị trí Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng 
quản trị của các đơn vị thành viên.

- Các chức vụ đảm nhiệm tại các đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần 
Đầu tư Hải Phát:

• Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải 
Phát Thủ Đô;

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

Các chức vụ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 
5 - CTCP kiêm Giám đốc Chi nhánh Cienco 5 Hà Nội;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc S.E.A Thuận Phước;

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng An Việt;

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 528.989 cổ phần chiếm 
0,20%.

Ông sinh năm 1969. Ông là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Đầu tư 
Hải Phát từ ngày thành lập. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 
ngày 15/12/2003 cho đến nay.

Trình độ chuyên môn: 

- Kỹ sư Xây dựng dân dụng - công nghiệp

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm: 

- Từ năm 1989 cho đến năm 2003, ông công tác tại các công ty xây dựng 
của tỉnh Hà Tây và Bộ Quốc Phòng và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 
và kinh doanh nhà Quảng Ninh – đây là nền móng cho việc thành lập 
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2003. 

- Từ năm 2003 cho đến nay ông gắn bó với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải 
Phát. Thời gian đầu công ty thành lập, ông nắm giữ cả hai vị trí Tổng giám 
đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, từ năm 2007 đến nay, ông giữ 
chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Bên cạnh đó, ông nắm giữ các 
chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng thành viên tại 
các công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

- Các vị trí đảm nhiệm tại các đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Đầu 
tư Hải Phát:

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô;

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất 
động sản Hải Phát;

• Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận.

Các chức vụ ở các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Bình 
Minh;

- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc;

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao 
thông 5 – CTCP.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 105.899.710 cổ phần chiếm 
40,04%.

Ông Phạm Minh Tuấn
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược,
thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Lê Việt Dũng
Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Ông Lê Việt Dũng sinh năm 1975, gắn bó với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải 
Phát từ năm 2017 với các chức danh là Phó Tổng giám đốc và hiện nay là 
thành viên Hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường, từ năm 1995 đến năm 2010, ông Lê Việt Dũng công tác 
tại nhiều đơn vị trực thuộc của tỉnh Hà Tây, đặc biệt là Sở Xây dựng Hà Tây 
và Hà Nội với các chức danh chuyên viên, trưởng phòng.

- Từ năm 2010 - năm 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 
Nhân Hòa

- Từ năm 2013 - năm 2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn 
đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

- Trước khi gắn bó với Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2017, ông Lê 
Việt Dũng đã giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc tại 
một số công ty thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Các chức vụ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư 283;

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Á

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng 
và đô thị đường sắt.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1.234.311 cổ phần chiếm 
0,47%

Ông Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1973, gắn bó với Công ty Cổ phần Đầu tư 
Hải Phát từ năm 2009 với các chức danh từ chuyên viên bộ phận Đầu tư, 
Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Đầu tư, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Phó Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và từ tháng 6/2020 
đến nay ông là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân kinh tế

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường ông công tác tại Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 
thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8. 

- Từ năm 2003 – năm 2007: ông giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ 
phần tập đoàn Thái Bình Dương.

- Từ năm 2007 – năm 2009: ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Trần Hưng Đạo.

- Từ khi gắn bó với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, ngoài các vị trí nắm 
giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông còn nắm giữ các vị trí khác 
như Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên tại các đơn vị thành viên theo phân công của Ban 
lãnh đạo công ty, phù hợp với mục tiêu và chiến lược của Công ty Cổ phần 
Đầu tư Hải Phát tại từng giai đoạn.

Các chức vụ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát 
triển Địa ốc Hải Phong.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 16.925 cổ phần chiếm 
0,0064%.
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Ông Trần Vũ Thái Hòa
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 

Ông Đỗ Danh Trí
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

Ông Đỗ Danh Trí, sinh năm 1976, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Đầu tư Hải Phát với tư cách là thành viên độc lập từ tháng 10/2020.

Trình độ chuyên môn: 

- Cử nhân Luật

- Thạc sỹ Quản lý tài chính

- Thạc sỹ Luật học

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường cho đến năm 2010, ông Đỗ Danh Trí làm việc tại UBND 
tỉnh Bình Phước với các chức danh chuyên viên, phó chánh văn phòng 
huyện ủy, trưởng phòng Tư pháp huyện.

- Từ năm 2010 đến năm 2017, ông Đỗ Danh Trí làm việc Đại học Quốc gia 
Hà Nội với các chức danh phụ trách phòng, trưởng phòng thuộc lĩnh vực 
đào tạo.

- Từ năm 2016 đến nay ông Đỗ Danh Trí là thành viên Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần Địa ốc Vượng Phát.

Các chức vụ tại các tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vượng Phát.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0

Ông Trần Vũ Thái Hòa sinh năm 1985, được bổ nhiệm là thành viên độc 
lập Hội đồng quản trị từ tháng 6/2020 và kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy 
ban Kiểm toán. 

Trình độ chuyên môn: 

- Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Kinh nghiệm:

- Ông Trần Vũ Thái Hòa sau khi ra trường đến nay làm việc chủ yếu tại các 
định chế tài chính và Bộ Tài chính với các chức danh chuyên viên, trưởng 
bộ phận, giám đốc bộ phận, thành viên Hội đồng quản trị…Với kinh 
nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, thị trường vốn, ông 
Trần Vũ Thái Hòa đưa ra những yêu cầu và phản biện khách quan từ góc 
nhìn của các nhà đầu tư, định chế tài chính cũng như có những kiến nghị, 
đề xuất để Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát hoàn thiện được thể chế, quy 
tắc quản trị để hướng tới là một doanh nghiệp niêm yết phát triển bền 
vững và minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Các chức vụ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Hòa Bình

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần  Ðầu tư thương mại và phát 
triển Thái Bình.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:  0

Ông Đoàn Hòa Thuận
Tổng Giám đốc

Ông Phạm Huy Thông
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Huy Thông, sinh năm 1978, gia nhập Công ty cổ phần Đầu tư 
Hải Phát từ tháng 10 năm 2010 với các chức vụ là Phó trưởng phòng Tài 
chính Kế toán, Kế toán trưởng và hiện nay là Phó Tổng giám đốc.

Trình độ chuyên môn: 

- Cử nhân Kinh tế.

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường cho đến năm 2010, ông Phạm Huy Thông công tác tại 
Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera) và các đơn vị thành 
viên với các chức danh chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, thành viên Ban 
Kiểm soát Tổng Công ty và trưởng Ban Kiểm soát các Công ty con.

- Từ khi gia nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông Phạm Huy Thông 
ngoài nắm giữ các vị trí tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát còn nắm giữ 
các vị trí Kế toán trưởng, phụ trách tài chính tại các công ty thành viên. 
Tháng 5/2020, ông Phạm Huy Thông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng 
giám đốc.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 10.154 cổ phần chiếm 0,004%

Ông Đoàn Hòa Thuận, sinh năm 1975, gắn bó với Công ty Cổ phần Đầu tư 
Hải Phát từ năm 2017 với chức vụ Phó Tổng giám đốc và hiện giờ là Tổng 
giám đốc kiêm người quản trị công ty.

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán;

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường cho đến năm 2016, ông Đoàn Hòa Thuận làm việc tại 
Tổng công ty Sông Đà với các chức vụ là chuyên viên, kế toán trưởng, phó 
ban tài chính, giám đốc tài chính, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, 
thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long, Công 
ty Tài chính Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long và Tổng công 
ty Sông Đà.

- Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến nay, khi gia nhập Công ty cổ 
phần Đầu tư Hải Phát, ông Đoàn Hòa Thuận là Phó tổng giám đốc, Tổng 
giám đốc và kiêm nhiệm một số vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị một số đơn vị thành viên. Tại thời điểm hiện tại, để 
đảm bảo tính độc lập, khách quan trong công tác điều hành ông Đoàn 
Hòa Thuận chỉ nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải 
Phát kiêm người Phụ trách quản trị công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 66.349 cổ phần chiếm 0,03%



28 Báo cáo thường niên HPX 2020 29www.haiphat.com.vn

Ông Đinh Thế Quỳnh
Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Quý Thành
Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Quý Thành, sinh năm 1975, ông Đỗ Quý Thành gắn bó với Công ty 
Cổ phần Đầu tư Hải Phát từ năm 2016 với các chức danh là Trưởng phòng 
Thanh tra Xây dựng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và đến nay 
là Phó Tổng giám đốc.

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng dân dụng – công nghiệp.

Kinh nghiệm:

- Trước khi gia nhập Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông Đỗ Quý Thành 
có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty xây dựng với các chức 
danh là chuyên viên kỹ thuật, quản lý công trình và giám đốc công ty. 

- Từ khi gắn bó với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông Đỗ Quý Thành 
phụ trách công tác thanh tra xây dựng, kiểm soát nội bộ, quản lý vận 
hành. Ông Đỗ Quý Thành được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 
tháng 5/2020.

Các chức vụ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị PSP;

- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Châu Sơn;

- Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty CP bê tông Xây dựng và Thương mại 
Phúc Thành.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 7.755.284 cổ phần chiếm 
2,93%

Ông Đinh Thế Quỳnh, sinh năm 1985, gia nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Hải 
Phát từ tháng 4/2016, với các vị trí là Trưởng phòng Kinh doanh, Phó giám 
đốc phụ trách kinh doanh, Phó Tổng giám đốc tại các đơn vị thành viên và 
hiện nay là Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Trình độ chuyên môn: 

- Cử nhân ngoại thương.

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường cho đến năm 2016, ông Đinh Thế Quỳnh làm việc tại các 
công ty thương mại, công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản với các vị 
trí chuyên viên, phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản, phó giám đốc 
và phó tổng giám đốc công ty.

- Ông Đinh Thế Quỳnh được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 
tháng 4/2019. Ngoài vị trí Phó tổng giám đốc đang nắm giữ tại Công ty 
Cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông Đinh Thế Quỳnh còn nắm giữ một số vị trí 
quản lý khác tại các đơn vị thành viên, bao gồm:

• Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản 
Hải Phát;

• Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.

Các chức vụ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Châu Sơn;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng 
IWG;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị PSP.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0

Ông Nguyễn Trọng Thiết
Phó Tổng Giám đốc

Ông Ngô Quốc Huân
Phó Tổng Giám đốc

Ông Ngô Quốc Huân, sinh năm 1985, gia nhập 
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát từ năm 2011 
với vị trí chuyên viên, trưởng phòng Kế hoạch – 
Kỹ thuật và nay là Phó Tổng giám đốc.

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư điện.

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường đến năm 2011, ông Ngô Quốc 
Huân làm việc với các vị trí là cán bộ kỹ thuật tại 
các công ty về điện cơ, đầu tư xây dựng đô thị. 

- Từ khi ra gia nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Hải 
Phát, ông Ngô Quốc Huân đảm nhận các vị trí 
cán bộ kỹ thuật, phó phòng, trưởng phòng tại 
các ban quản lý dự án Tân Tây Đô, The Pride, 
phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, phòng Kinh tế Đấu 
thầu và được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 
tháng 5/2020. 

- Ngoài ra, ông Ngô Quốc Huân còn đảm nhiệm 
vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH 
MTV Đầu tư và Phát triển Topaz Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 
3.383 cổ phần chiếm 0,001%

Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1971, gắn bó với 
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát từ tháng 
4/2020 với chức danh là Kế toán trưởng.

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Tài chính Kế toán

Kinh nghiệm:

- Từ khi ra trường đến tháng 4/2020, ông Lê 
Hồng Sơn trải qua các vị trí là chuyên viên, Phó 
Kế toán trưởng, Kế toán trưởng tại các công ty 
thành viên của Tổng công ty Sông Đà. Tháng 
4/2020, ông Lê Hồng Sơn gia nhập Công ty Cổ 
phần Đầu tư Hải Phát. Ngoài ra, ông còn đảm 
nhiệm các chức danh Kế toán trưởng tại các 
công ty thành viên bao gồm:

• Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Diamond 
IC;

• Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đầu tư và 
phát triển Topaz PM Việt Nam;

• Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện Mường 
Tùng;

• Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát  
triển Vân Phong;

• Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Bắc Hà.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0

Ông Nguyễn Trọng Thiết, sinh năm 1983, gắn bó 
với Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát từ năm 
2011 với các chức danh chuyên gia đầu tư, 
trưởng phòng, giám đốc đầu tư và đến nay là 
Phó Tổng giám đốc.

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng.

Kinh nghiệm:

Từ khi ra trường đến năm 2011, ông Nguyễn 
Trọng Thiết công tác tại các công ty tư vấn thiết 
kế và đầu tư với các chức danh chuyên viên, 
trưởng phòng, phó giám đốc chi nhánh.

- Ông Nguyễn Trọng Thiết được bổ nhiệm chức 
danh Phó Tổng giám đốc từ tháng 5/2020. 
Ngoài việc đang nắm giữ vị trí Phó Tổng giám 
đốc, ông Nguyễn Trọng Thiết còn nằm giữ một 
số vị trí chủ chốt tại các đơn vị thành viên bao 
gồm:

• Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Phát 
Bình Thuận;

• Chủ tịch Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage 
Việt Nam;

• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV 
Diamond IC;

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Sea 
Thuận Phước.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 
3.383 cổ phần chiếm 0,001%

Ông Lê Hồng Sơn
Kế toán trưởng 
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SỰ KIỆN NỔI BẬT 202011

Thay đổi nhận diện thương hiệuA

Xây dựng và hoàn thiện hệ sinh tháiC

HPX lọt vào danh mục MSCI Small Cap IndexD

Tái cơ cấu nguồn nhân lựcB

Logo mới của Hải Phát bao gồm 2 phần, phần 
hình là 6 hình vuông màu cam tượng trưng 
cho các khối nhà cao tầng được sắp xếp từ 
thấp lên cao thể hiện sự tăng trưởng bền 
vững, đây cũng là thế mạnh của Hải Phát 
trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án Bất 
động sản; 3 hình vuông có đường chỉ màu 
vàng tượng trưng cho những mũi tên luôn 
hướng về phía trước thể hiện khát vọng vươn 
tới những tầm cao mới.
Các hình vuông được bố trí tăng dần đều từ 
trái qua phải thể hiện những bước tiến không 
ngừng mở rộng về quy mô của Công ty, đồng 
thời luôn có sự kế thừa, tích lũy và lan tỏa 

những giá trị cốt lõi. Mặt khác, những hình 
vuông nhỏ trong logo còn tượng trưng cho 
các công ty con và các đơn vị thành viên, thể 
hiện sự lớn mạnh về quy mô của hệ sinh thái 
Bất động sản Hải Phát.
Thông qua việc thay đổi nhận diện thương 
hiệu, Ban Lãnh đạo Hải Phát kỳ vọng rằng 
hình ảnh mới của Công ty sẽ góp phần nâng 
cao giá trị doanh nghiệp, tiến tới đưa Hải Phát 
trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực 
Bất động sản, nâng cao sức cạnh tranh của 
Hải Phát tại thị trường và đưa Hải Phát vươn 
lên tầm cao mới.

Với mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng nguồn 
nhân lực và chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư, 
triển khai thi công đối với các dự án do Hải 
Phát và các công ty thành viên làm chủ đầu 
tư, Hải Phát đã thành lập hai công ty chuyên 
trách về chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án. Việc 

thành lập hai công ty này là một trong những 
bước tiến để Hải Phát đang tiến tới sở hữu 
một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong chuỗi giá trị 
gia tăng về đầu tư, phát triển các dự án bất 
động sản.

Rổ danh mục MSCI Frontier Markerts Small 
Cap Index kỳ này ghi nhận biến động mạnh 
với 17 mã bị loại, trong đó Kuwait chiếm 12 mã. 
Ngược lại có 12 mã được thêm mới, trong đó 
Việt Nam chiếm 4 mã gồm APH, KDH, HPX và 
HSG. Theo đó, số lượng chứng khoán trong rổ 
chỉ số giảm xuống còn 153 mã.

Sự kiện Hải Phát được lọt vào rổ MSCI Frontier 
Markets Small Cap Indexes là một dấu mốc 
ghi nhận Hải Phát là công ty minh bạch về 
nguồn lực kinh doanh, có giá hợp lý, đạt tiêu 
chuẩn vốn hóa, tính thanh khoản và có tỷ lệ 
giao dịch cổ phiếu tự do hợp lý.

Thực hiện trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cấp cao. 
Hải Phát đã thực hiện bổ nhiệm một loạt lãnh 
đạo thuộc các vị trí phó tổng giám đốc và 
tương đương độ tuổi 8x nhưng có kiến thức và 
kinh nghiệm tích lũy lâu năm thuộc các lĩnh 
vực đảm nhiệm. Với việc bổ nhiệm những 
nhân sự trẻ tuổi, có kinh nghiệm, trải nghiệm 

và nhiều nhiệt huyết, Hải Phát sẽ từng bước 
thay đổi hệ thống quản trị, phương thức tiếp 
cận và xử lý công việc để hướng tới một hệ 
thống quản trị tiên tiến tiệm cận với xu hướng 
quản trị tiên tiến quốc tế, tăng hiệu quả và 
hiệu suất xử lý công việc và phát huy các giá trị 
cốt lõi của Hải Phát.

Logo sử dụng năm 2011 Logo sử dụng năm 2017 Logo sử dụng năm 2019 Logo sử dụng năm 2020 MSCI VIETNAM INDEX
Additions
AN PHAT HOLDINGS
HAI PHAT INVESTMENT
HOA SEN GROUP
KHANG DIEN HOUSE TRD

Deletions
None

4 mã Việt Nam được thêm mới vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes.

Bổ sung thay đổi trong ban điều hành trong năm 2020

Họ tên

Ông Lê Việt Dũng

Bà Trần Hoài Anh

Ông Tạ Phú Cường

Ông Đỗ Quý Thành

Ông Phạm Huy Thông

Ông Nguyễn Trọng Thiết

Ông Ngô Quốc Huân

Chức vụ

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc kiêm

Người được ủy quyền Công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Thay đổi

Miễn nhiệm

Miễn nhiệm

Miễn nhiệm

Bổ nhiệm mới

Bổ nhiệm mới

Bổ nhiệm mới

Bổ nhiệm mới

STT

1

2

3

4

5

6

7
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Hải Phát Land năm thứ 5 liên tiếp đón nhận danh hiệu
"Top 10 sàn giao dịch BĐS Tiêu biểu Việt Nam". 

E

Tăng cường mở rộng quỹ đấtF

Điều này càng củng cố việc Hải Phát sở hữu 
một đơn vị phân phối bất động sản đứng 
trong top đầu của thị trường là một lợi thế 
khác biệt so với các đơn vị phát triển bất động 
sản khác trong cùng ngành nghề, đặc biệt là 
việc tiếp cận thông tin thị trường cũng như xu 
hướng tiêu dùng của khách hang để Hải Phát 
kịp thời điều chỉnh và phát triển những sản 

phẩm bất động sản đáp ứng đúng nhu cầu thị 
trường.
Cũng trong năm 2020 , Hải Phát Land còn liên 
tiếp nhận được 4 giải thưởng lớn trong lĩnh 
vực BĐS. Mở đầu là danh hiệu Top 10 Sàn giao 
dịch BĐS tiêu biểu Việt Nam năm 2019 do Hội 
môi giới BĐS Việt Nam bình chọn vào tháng 6 
năm 2020. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp Hải 

Phát Land đạt giải thưởng này. Tiếp đến là “cú 
đúp” giải thưởng tại ASEAN Economic Forum 
2020 vào hồi tháng 7/2020 ở hai hạng mục: 
Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu và Top 10 
thương hiệu nổi tiếng ASEAN, nâng vị thế của 
Hải Phát Land vươn tầm quốc tế. Tháng 
9/2020, Hải Phát Land tiếp tục được được 
“xướng tên” trong Top 5 Công ty tư vấn & môi 

giới Bất động sản Việt Nam uy tín năm 2020 
tại Lễ công bố Top 10 công ty uy tín ngành Bất 
động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Ngân 
hàng – Bảo hiểm – Công nghệ năm 2020, do 
Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam 
(Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietN-
amNet tổ chức.

Là một đơn vị phát triển bất động sản nên 
chiến lược liên tục phát triển quỹ đất là mục 
tiêu hàng đầu. Trong năm 2020, liên danh Hải 
Phát và Công ty TNHH Hà Sơn đã được lựa 
chọn là nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Mai 
Pha (Lạng Sơn) với quy mô gần 92 ha và tổng 
mức đầu tư dự kiến 3.380 tỷ đồng. Bên cạnh 
đó, Hải Phát và Hải Phát Land lần lượt trúng 

đấu giá các dự án Khu đô thị số 5A, phường Đề 
Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; dự 
án Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch 
vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh…. Ngoài ra, Hải Phát 
tiếp tục triển khai các dự án như An Bình 1, 2 
tại thành phố Cần Thơ, dự án Vinh Mỹ tại 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế….  
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CHƯƠNG II

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Cơ cấu quản trị

Các phòng ban chức năng

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát/ Ủy ban Kiểm toán

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và Ban kiểm soát

Hoạt động quan hệ cổ đông

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021
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Ủy ban Chiến lược
CƠ CẤU QUẢN TRỊ1

Đại hội đồng cổ đôngA

Ban kiểm soátC

Qua 17 năm hình thành và phát triển, Công ty phần đầu tư Hải Phát luôn khẳng định vai trò nền 
tảng của Quản trị doanh nghiệp trong việc sự phát triển bền vững và lớn mạnh của doanh 
nghiệp với những nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ 
Công ty, cơ cấu quản trị hợp lý, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp và 
đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo quyền lợi 
hợp pháp của cổ đông và những người có liên quan, đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông, 
công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty, ngăn ngừa xung đột lợi ích nhằm đạt hiệu quả 
kinh doanh cao nhất.
Với mục tiêu đó, tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6/2020, Đại hội đồng cổ đông 
đã thống nhất chuyển đổi mô hình quản trị công ty từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc sang mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban 
kiểm toán, Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm 
quyền cao nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ 
đông thường niên được tổ chức mỗi năm một 
(01) lần.
Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định 
những vấn đề theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua: Báo cáo 
tài chính năm và dự toán cho năm tài chính 

tiếp theo; Kế hoạch kinh doanh hàng năm của 
công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về 
quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. 
Các quyền lợi khác của Đại hội đồng cổ đông 
được quy định chi tiết trong Điều lệ đã được 
công bố.

Ngày 27/06/2020, Ban chiến lược được đổi tên 
thành Ủy ban chiến lược theo Quyết định số 
32/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị. Theo đó, 
chức vụ Trưởng ban Chiến lược sẽ được tự 
động đổi tên thành Chủ tịch Ủy ban. Ủy ban 
Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị và 

Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban. Trong kỳ 
Ủy ban chiến lược đã tham mưu cho Hội đồng 
quản trị một số định hướng phát triển doanh 
nghiệp, theo dõi việc thực hiện các mục tiêu 
của Ban Tổng Giám đốc.

Ủy ban Kiểm toán

- Ngay tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tổ 
chức ngày 27/6/2020, đại hội đồng cổ đông 
nhất trí chuyển đổi mô hình quản trị công ty 
sang mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc 
Hội đồng quản trị để tiếp cận dần dần phương 
pháp quản trị tiên tiến và phổ biến trên thế 
giới. Theo đó, Ngày 27/06/2020 Ban Kiểm toán 
nội bộ được đổi tên thành Ủy ban kiểm toán 
theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT của Hội 
đồng quản trị. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 

Ông Trần Vũ Thái Hòa – Thành viên độc lập Hội 
đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch 
Ủy ban Kiểm toán thay cho Ông Lê Tiến Hùng. 
- Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật 
quy định, đảm bảo tính độc lập, khách quan 
và tuân thủ Pháp luật. Cụ thể: rà soát các 
thông tin tài chính, làm việc với Kiểm toán độc 
lập, giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội 
bộ và kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát hoạt động 
với mô hình quản trị Ban kiểm soát đến 
27/6/2020 thì chuyển sang mô hình Ủy ban 
kiểm toán.
Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công 
ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của kiểm soát 
viên không quá năm (05) năm và có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không giới hạn.
Nghĩa vụ chính của Ban kiểm soát là giám sát 

tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp 
trong các hoạt động của thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, 
sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.
Các quyền lợi và nghĩa vụ khác của Ban kiểm 
soát được quy định chi tiết trong Điều lệ Công 
ty.

Ban Tổng giám đốcD

Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết 
của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu 
tư của công ty đã được Hội đồng quản trị và 
Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và Đại hội cổ đông về việc thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải 
báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
Các quyền và nghĩa vụ khác của Ban Tổng 
giám đốc được quy định chi tiết trong Điều lệ 
công ty

Hội đồng quản trịB

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát duy trì cơ 
cấu thành viên Hội đồng quản trị gồm 06 
người, trong đó có hai thành viên là thành viên 
quản trị độc lập là ông Trần Vũ Thái Hòa và 
ông Đỗ Danh Trí. Nhiệm kỳ của thành viên Hội 
đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có 
thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
Thành viên hội đồng quản trị độc lập phải 
chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành 
viên Hội đồng quản trị hoặc nhỏ hơn nếu 
pháp luật quy định.
Hội đồng quản trị là cơ quan thực hiện chức 
năng giám sát và chỉ tiêu các hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Hội đồng quản trị có đầy 
đủ quyền hạn và thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
Cổ đông và được quy định chi tiết trong Điều 
lệ Công ty.
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến 
hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số 
thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua người đại diện (người được ủy 
quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng 
quản trị chấp thuận.
Hội đồng quản trị có hai Ủy ban trực thuộc, đó 
là: 
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kiểm toán cũng như các công việc liên quan 
đến hạch toán kinh doanh và kiểm soát các 
hoạt động kinh tế.

Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho 
Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong các 
công tác kế hoạch, tài chính, tín dụng, đầu tư 
vốn ra ngoài Doanh nghiệp. Các công tác khác 
bao gồm công tác tài chính, công tác thuế - 

Ban phụ trách tham mưu, giúp việc cho Ban 
lãnh đạo tổ chức tìm kiếm dự án, lập báo cáo, 
phân tích dự án, đánh giá các phương án đầu 
tư và thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 
của dự án thuộc địa bàn được giao phụ trách.

Ban có trách nhiệm tìm kiếm các dự án có 
tính chất, quy mô, vị trí phù hợp với định 
hướng, chiến lược của Công ty; thực hiện công 
tác bồi thưởng GPMB, quản lý mặt bằng các 
quỹ đất sạch đã hoàn thành GPMB các dự án.

Ban Kinh tế - Kỹ thuật

Ban thực hiện công tác tham mưu liên quan 
đến công tác kinh tế đấu thầu, công tác thiết 
kế, kỹ thuật và công tác quản lý đối với các dự 
án Công ty trực tiếp triển khai, đồng thời chịu 
trách nhiệm theo dõi Tổng mức đầu tư dự án, 

công trình; chủ trì công tác quyết toán vốn 
đầu tư dự án, vốn đầu tư công trình và công 
tác quản lý kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, an 
toàn vệ sinh lao động tại dự án.

Ban Kinh doanh

Ban đóng vai trò chính trong tham mưu, giúp 
Ban Tổng Giám Đốc nghiên cứu, phân tích thị 
trường bất động sản và tổ chức triển khai bán 
hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan, 
tham gia vào công tác đánh giá hiệu quả đầu 
tư các dự án trong giai đoạn đầu tư.

Ban chủ động trong công tác xây dựng chính 
sách bán hàng, quản lý các chương trình mar-
keting sản phẩm, thực hiện công tác lựa chọn 
đơn vị phân phối phù hợp với từng dòng sản 
phẩm của công ty.

Ban Dịch vụ bán hàng

Ban có trách nhiệm thực hiện và theo dõi hợp 
đồng mua bán đã ký kết với khách hàng. 
Đồng thời, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện 
các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo hợp 
đồng đã ký kết bao gồm các hoạt động chính: 
thu hồi công nợ, bàn giao sản phẩm, cấp giấy 

chứng nhận.
Ban chịu trách nhiệm tiếp nhận các tài sản 
hình thành sau đầu tư. Chủ trì cùng với các bộ 
phận liên quan khai thác tài sản sau đầu tư, 
đảm bảo chất lượng các tài sản.

Ban Đầu tư

Ban Tài chính Kế toán

tác bảo hành công trình theo quy định của 
pháp luật; phối hợp với Ban quản trị các tòa 
nhà quản lý dịch vụ vận hành nhằm đảm bảo 
mục tiêu chăm sóc khách hàng, nâng cao 
chất lượng dịch vụ của Công ty.

Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho 
Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc 
chăm sóc khách hàng (Giai đoạn sau khi 
khách hàng nhận bàn giao sản phẩm), giám 
sát công tác quản lý tòa nhà. Triển khai công 

Ban Quản lý vận hành sau đầu tư

hoạch đề ra, xây dựng và triển khi các chương 
trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài nhằm 
nâng cao nâng lực CBNV đáp ứng yêu cầu 
công việc. Định kỳ, phòng thực hiện công tác 
đánh giá CBNV để có định hướng đào tạo, 
phát triển hệ thống cán bộ nguồn, xây dựng lộ 
trình thăng tiến cho CBNV có năng lực.

Ban phụ trách tham mưu, giúp việc cho Ban 
Tổng giám đốc trong công tác phát triển 
nguồn nhân lực (Tuyển dụng, đào tạo, đánh 
giá, chính sách chế độ, khen thưởng – kỷ luật ), 
quản trị hệ thống.
Ban đồng thời chịu trách nhiệm lập kế hoạch 
và tổ chức tuyển dụng nhân sự theo đúng kế 

Ban Nhân lực

Thực hiện hoạt động Công bố thông tin theo 
quy định của Pháp luật. Xây dựng và chuẩn bị 
các văn bản, tài liệu liên quan phục vụ cho 
công tác giao tiếp, truyền tải thông tin hoạt 
động kinh doanh và chiến lược của Công ty tới 
nhà đầu tư và các bên liên quan trong thị 
trường vốn.

Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho 
Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác Quan 
hệ nhà đầu tư/cổ đông và các công việc có liên 
quan đến cổ phiếu/thị trường chứng khoán và 
niêm yết. Tham gia vào các phương án huy 
động vốn bằng cổ phiếu, trái phiếu chuyển 
đổi.

Ban Quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư

đề về pháp luật liên quan đến hoạt động của 
Công ty.

Ban có chức năng tư vấn, tham mưu, hỗ trợ 
pháp lý cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng 
quản trị, các phòng ban chức năng những vấn 

Ban Pháp chế

trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ, lập kế 
hoạch, phát triển chỉnh sửa hoàn thiện các 
phương pháp kiểm toán nội bộ.

Ban có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban 
lãnh đạo trong việc lựa chọn, kiểm soát sử 
dụng dịch vụ kiểm toán độc lập, xây dựng quy 

Ban Kiểm toán nội bộ

thuê ngoài, thực hiện quản trị công nghệ 
thông tin hệ thống, quản lý công tác truyền 
thông đối ngoại và truyền thông nội bộ.

Ban chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ 
hành chính: lễ tân, văn thư lưu trữ, đặt phòng, 
an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy 
nổ….. Đồng thời, tiến hành giám sát các dịc vụ 

Ban Hành chính tổng hợp

CÁC PHÒNG - BAN CHỨC NĂNG2
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BÁO CÁO CỦA HỘI DỒNG QUẢN TRỊ3

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công tyA

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như 
toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch 
Covid-19. Bất động sản, xây dựng cũng nằm 
trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn 
cần hỗ trợ. Các chuyên gia nhận xét, chưa bao 
giờ thị trường bất động sản lại trải qua những 
thời khắc khó khăn và nổi chìm trong nhiều 
cung bậc như năm 2020.

Các chuyên gia đều chung nhận định, năm 
2020 là một năm “khai tử” đối với nhiều doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động 
sản. Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm 
yết trên sàn giao dịch chứng khoán vẫn thể 
hiện sự tăng trưởng về lợi nhuận nhưng dòng 
tiền kinh doanh lại “âm”. Dịch Covid-19 đã 
khiến cho các doanh nghiệp bất động sản 
gặp khó khăn về dòng tiền bởi việc tổ chức 
mở bán dự án bị hoãn liên tục và nhu cầu thị 
trường sụt giảm mạnh. Trong suốt gần 3 quý 
đầu của năm, việc triển khai, mở bán, ra mắt 
dự án… của nhiều doanh nghiệp bất động sản 
phải dừng, hoãn hoặc thậm chí đóng cửa. 
Dịch bệnh cũng khiến nguồn tài chính của 
khách hàng khó khăn hơn. Tiền mặt được tập 
trung để phục vụ những nhu cầu thiết yếu. 
Việc hạn chế tập trung đông người, di chuyển 

qua lại… đều ảnh hưởng đến sức mua bất 
động sản.

Cho dù vậy, tập thể Hội đồng quản trị và Ban 
điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát 
luôn không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn 
để đạt các mục tiêu đề ra. Trong năm 2020, 
Công ty đã thực hiện thay đổi logo, tái nhận 
diện thương hiệu, tái cấu trúc lại doanh 
nghiệp và cơ cấu lại bộ máy nhân sự chủ chốt 
đồng thời lên kế hoạch và mục tiêu để triển 
khai các dự án có quỹ đất lớn như dự án Khu 
đô thị mới Mai Pha, dự án Khu đô thị mới An 
Bình 1 & 2; chuẩn bị hoàn thiện thủ tục đầu tư 
để sẵn sàng cho việc triển khai dự án Seahara 
Phan Thiết và tổ chức kinh doanh dự án 
Seahara Phú Yên; tổ chức các buổi tọa đàm 
trực tuyến và bán hàng trực tuyến với khách 
hàng. Cuối năm, khi tình hình dịch bệnh được 
kiểm soát ổn định, Công ty và đơn vị thành 
viên đã tranh thủ và tận dụng cơ hội tham gia 
đấu giá thành công 02 dự án là dự án Khu đô 
thị 5A tại Đề Thám, thành phố Cao Bằng và dự 
án Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch 
vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Về chiến lược phát triểni

Việc áp dụng mô hình Ủy ban kiểm toán này 
sẽ được giám sát chặt chẽ hơn về quản trị rủi 
ro, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động 
của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và 
phù hợp với các thông lệ quốc tế. Trong năm 
2020, Công ty đã hoàn thiện đầy đủ theo 
những quy định của pháp luật về quản trị 
công ty. 

Các thông tin doanh nghiệp được cung cấp 
đầy đủ, minh bạch, đồng thời tăng cường các 

kênh truyền thông, cập nhật thông tin kịp 
thời, liên tục cho các bên liên quan. Nỗ lực cải 
thiện quản trị công ty không chỉ từ Ban lãnh 
đạo mà cần quán triệt từng cán bộ nhân viên 
thuộc Công ty và các đơn vị thành viên. Công 
ty kịp thời có kế hoạch về sử dụng vốn, hoạch 
định nguồn vốn nhằm đảm bảo tài trợ vốn kịp 
thời cho các dự án với chi vốn hợp lý đạt hiệu 
quả đầu tư tối ưu.

Năm 2020 là năm đánh dấu bước chuyển 
mình của Công ty bằng việc thay đổi mô hình 
quản trị công ty. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020, 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc 
chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt 

động của Công ty từ mô hình gồm Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát và Tổng Giám đốc chuyển thành Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng 
quản trị.

Về quản trị công tyii

Trong mỗi doanh nghiệp, con người luôn được 
đánh giá là nguồn tài nguyên quan trọng nhất 
và là yếu tố “sống còn” đối với sự phát triển của 
doanh nghiệp. Vì vậy, HPX luôn đặt mục tiêu 
phát triển con người là giá trị cốt lõi của doanh 
nghiệp. Trong suốt thời gian qua, HPX luôn là 
một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân 
thiện để người lao động gắn bó, phát triển và 
khẳng định bản thân. 

Bên cạnh đó việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
thế hệ trẻ để đảm nhiệm công việc trong 
tương lai luôn được Ban lãnh đạo quan tâm và 

ưu tiên hàng đầu. HPX đang xây dựng và đào 
tạo một thế hệ cán bộ trẻ nhiệt huyết, dám 
làm, dám chịu và cống hiết hết mình cho sự 
phát triển của tập đoàn.

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong 
quản lý, điều hành cũng như phát triển của 
doanh nghiệp và vấn đề quản trị nhân sự 
cũng đang bị tác động trực tiếp của xu thế 
này. Ban lãnh đạo của HPX đã và đang thay 
đổi trong điều hành, tổ chức nhân sự để phù 
hợp với công cuộc hiện đạị hóa này.

Về cơ cấu tổ chức nhân sựiii

Suốt chặng đường 17 năm phát triển, dù 
thuận lợi hay khó khăn, HPX vẫn luôn hướng 
về cộng đồng, đóng góp tích cực cho xã hội, 
nhân rộng các chương trình thiện nguyện với 
tinh thần sẻ chia, đùm bọc những mảnh đời 
kém may mắn, vinh danh học trò nghèo đạt 
thành tích tốt trong học tập để tiếp thêm 
động lực cho họ vượt qua những khó khăn, 
thử thách trong cuộc sống.

Trong năm 2020 Công ty đã đóng góp gần 2 tỷ 
đồng cho hoạt động cộng đồng, xã hội. Một 
trong nhưng hoạt động nổi bật là Tập đoàn 
Hải Phát đã quyên góp và trao tặng gần 1 tỷ 
đồng tiền mặt cho đồng bào vùng lũ tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Con số này tuy không lớn 

nhưng đó là tấm lòng của Tập đoàn chia sẻ 
khó khăn cùng người dân và chính quyền các 
tỉnh miền Trung.

Bên cạnh đó Công ty luôn nỗ lực hạn chế tác 
động xấu đến môi trường, đảm bảo tuân thủ 
đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
theo quy định pháp luật. Công ty đã tiếp cận, 
áp dụng và yêu cầu các nhà thầu áp dụng các 
công nghệ tiên tiến trong xây dựng giúp nâng 
cao chất lượng công trình, tiết kiệm năng 
lượng, nguyên vật liệu, xây dựng an toàn bền 
vững… hạn chế các ảnh hưởng đến môi 
trường.

Về phát triển cộng đồngiv
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Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát 
hoạt động của Ban Giám đốc công ty trong 
việc thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, 
Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản 
trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp 
luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020 vào ngày 27/06/2020 và phiên họp Đại 
hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 
vào ngày 10/10/2020.

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng 
cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều 
hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động 
kinh doanh.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ 
Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, 
báo cáo thường niên.

- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với 
mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời 
theo quy định.

- Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy 
định quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của 
Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Giám sát việc thực hiện các Dự án do Công ty 
làm chủ đầu tư.

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty 
tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

Trong năm 2020 vừa qua, dưới sự giám sát của 
Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã đạt 
được một số các thành quả như sau:

- Đã điều hành sát sao hoạt động sản xuất 
kinh doanh theo đúng định hướng, mục tiêu 
và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị đã đề ra trên cơ sở phù hợp với 
quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh 
đồng thời với việc thực hiện tốt công tác quản 
trị nội bộ, chủ động sắp xếp và kiện toàn bộ 
máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công tyB

Hội đồng quản trịA

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trịi

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 20204

Họ tên

Ông Đỗ Quý Hải

Ông Lê Tiến Hùng

Ông Nguyễn Văn Phương

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Hoàng Vệ Dũng

Ông Nguyễn Xuân Đông

Ông Lê Việt Dũng

Ông Trần Vũ Thái Hòa

Ông Đỗ Danh Trí

Chức vụ nắm giữ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT thường trực

Phó Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT, 

Chủ tịch Ủy ban chiến lược, 

Thành viên Ủy ban kiểm toán

Thành viên độc lập HĐQT 

Thành viên độc lập HĐQT 

Thành viên HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT, 

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Thành viên độc lập HĐQT

Số lượng chức danh TV HĐQT do từng TV HĐQT

của Công ty nắm giữ tại công ty khác

05

04

04

0

01

10

03

02

01

Số lượng

cổ phiếu nắm giữ

105.899.710

410.484

528.989

16.925

0

0

1.234.311

0

0

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Họ tên

Ông Phạm Minh Tuấn

Chức vụ nắm giữ trong Ủy ban chiến lược

Chủ tịch Ủy ban chiến lược

STT

1

Họ tên

Ông Trần Vũ Thái Hòa

Ông Phạm Minh Tuấn

Chức vụ nắm giữ trong Ủy ban Kiểm toán

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT

1

2

Họ tên

Ông Đỗ Quý Hải

Ông Lê Tiến Hùng

Ông Nguyễn Văn Phương 

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Lê Việt Dũng

Ông Hoàng Vệ Dũng

Ông Nguyễn Xuân Đông

Ông Trần Vũ Thái Hòa

Ông Đỗ Danh Trí

Số buổi họp

05/05

02/02

05/05

05/05

03/03

02/02

03/03

03/03

01/01

Tỷ lệ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lý do không tham dự họp

Có đơn xin từ chức ngày 15/05/2020

Bầu bổ sung

Có đơn xin từ chức ngày 15/05/2020

Có đơn xin từ chức ngày 01/09/2020

Bầu bổ sung

Bầu bổ sung

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:ii

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thành lập 02 tiểu ban là Ban Chiến lược (được thành lập ngày 
17/4/2019 theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị) và Ban Kiểm toán nội bộ (được 
thành lập ngày 17/4/2019 theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị). 

Trong năm 2020, Công ty thực hiện đổi tên 02 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị thành lập 
năm 2019, cụ thể như sau:

Phiên họp được tổ chức vào ngày 31/3/2020, tham dự cuộc họp có 06/06 thành viên tham dự họp. 
Các thành viên tham dự họp đều thống nhất thông qua một số nội dung liên quan đến kinh 
doanh Quý I/2020 và kế hoạch kinh doanh Quý II/2020.  

(Nội dung chi tiết theo Biên bản cuộc họp số 10A/BB-HĐQT ngày 31/3/2020).

Hoạt động của Hội đồng quản trịiii

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn 
bản đến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành các Nghị quyết, quyết định theo thẩm 
quyền phục vụ công tác quản trị công ty. 

Ngày 27/06/2020, Ban chiến lược được đổi tên thành Ủy ban chiến lược theo Quyết định số 
32/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị.. 
Cơ cấu nhân sự hiện tại của Ủy ban chiến lược:

Đổi tên Ban chiến lược thành Ủy ban chiến lược

Các cuộc họp hội đồng quản trị: 05

Phiên họp Hội đồng quản trị lần 1

Phiên họp được tổ chức vào ngày 15/5/2020, tham dự cuộc họp có 06/06 thành viên tham dự họp. 
Các thành viên tham dự họp đều thống nhất thông qua một số nội dung:
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động phê chuẩn việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ 
chức hoạt động của các công ty con, Công ty do Hải Phát sở hữu 100% vốn điều lệ.

(Nội dung chi tiết theo Biên bản cuộc họp số 21/BB-HĐQT ngày 15/5/2020).

Phiên họp Hội đồng quản trị lần 2

Ngày 27/06/2020 Ban Kiểm toán nội bộ được đổi tên thành Ủy ban kiểm toán theo Quyết định số 
33/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị. 
Cơ cấu nhân sự hiện tại của Ủy ban chiến lược:

Đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trịiv

Phiên họp được tổ chức vào ngày 27/6/2020, tham dự cuộc họp có 06/06 thành viên tham dự họp. 
Các thành viên tham dự họp đều thống nhất thông qua một số nội dung sau:
- Bầu Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Lê Việt Dũng;
- Đổi tên Ban chiến lược thành Ủy ban chiến lược;
- Đổi tên Ban kiểm toán nội bộ thành Ủy ban kiểm toán;
- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty đối với Ông Lê Tiến Hùng;
- Bổ nhiệm Ông Trần Vũ Thái Hòa Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm giữ chức vụ Chủ tịch 
Ủy ban kiểm toán.

(Nội dung chi tiết theo Biên bản cuộc họp số 26/BB-HĐQT ngày 27/6/2020).

Trong hoạt động điều hành cụ thể của năm 2020, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định 
sau:

Phiên họp Hội đồng quản trị lần 3

Phiên họp được tổ chức vào ngày 28/9/2020, tham dự cuộc họp có 06/06 thành viên tham dự họp. 
Các thành viên tham dự họp đều thống nhất thông qua một số nội dung liên quan đến kinh 
doanh Quý III/2020 và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2020

(Nội dung chi tiết theo Biên bản cuộc họp số 38A/BB-HĐQT ngày 28/9/2020).

Phiên họp Hội đồng quản trị lần 4

Phiên họp được tổ chức vào ngày 30/12/2020, tham dự cuộc họp có 06/06 thành viên tham dự 
họp. Các thành viên tham dự họp đều thống nhất thông qua một số nội dung liên quan đến kinh 
doanh Quý IV/2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Biên bản cuộc họp số 52/BB-HĐQT ngày 30/12/2020).

Phiên họp Hội đồng quản trị lần 5

Số NQ/QĐ

01/NQ-HĐQT

01A/NQ-HĐQT

02/NQ-HĐQT

01/QĐ-HĐQT

03/NQ-HĐQT

02/QĐ-HĐQT

03/QĐ-HĐQT

04/QĐ-HĐQT

04/NQ-HĐQT

05/QĐ-HĐQT

06/QĐ-HĐQT

07/QĐ-HĐQT

07A/QĐ-HĐQT

07B/QĐ-HĐQT

07C/QĐ-HĐQT

05/NQ-HĐQT

Ngày ban hành

16/1/2020

18/1/2020

12/2/2020

12/2/2020

28/2/2020

28/2/2020

28/2/2020

28/2/2020

05/03/2020

05/03/2020

05/03/2020

05/03/2020

09/03/2020

09/03/2020

09/03/2020

16/03/2020

Tỷ lệ thông qua

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nội dung

Các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH

Một thành viên Hải Phát - Phú Yên.

Đầu tư thực hiện Dự án tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành lập Ban quản lý các Dự án Phú Yên; Ủy quyền cho Chủ tịch

HĐQT quyết định một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức

của Công ty.

Thành lập Ban quản lý các Dự án Phú Yên.

Thông qua các nội dung liên quan tới phiên họp ĐHĐCĐ thường

niên năm 2020; Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty; Điều chỉnh

phương án kinh doanh tại Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và

căn hộ  cao cấp Hải phát Plaza.

Thông qua một số nội dung liên quan đến tổ chức phiên họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều chỉnh phương án kinh doanh đối với các tầng thương mại

và quỹ căn shophouse tại Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và

căn hộ  cao cấp Hải phát Plaza.

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các

Dự án tại tỉnh Phú Yên; Hợp tác đầu tư, thực hiện các Dự án

trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hợp tác để đầu tư, thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án

tại tỉnh Phú Yên.

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án

tại tỉnh Phú Yên.

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án tại tỉnh Phú Yên.

Phê duyệt Dự toán thiết kế bản vẽ thi công Dự án tại tỉnh Phú Yên.

Phê duyệt Dự toán thiết kế bản vẽ thi công Dự án tại tỉnh Phú Yên.

Gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên

năm 2020; một số nội dung liên quan đến họat động của

Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn.

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Số NQ/QĐ

08/QĐ-HĐQT

09/QĐ-HĐQT

05A/NQ-HĐQT

06/NQ-HĐQT

07/NQ-HĐQT

10/QĐ-HĐQT

11/QĐ-HĐQT

08/NQ-HĐQT

09/NQ-HĐQT

09A/NQ-HĐQT

10/NQ-HĐQT

12/QĐ-HĐQT

11/NQ-HĐQT

13/QĐ-HĐQT

14/QĐ-HĐQT

14A/QĐ-HĐQT

12/NQ-HĐQT

15/QĐ-HĐQT

Ngày ban hành

16/03/2020

16/3/2020

20/03/2020

23/03/2020

24/03/2020

24/03/2020

24/03/2020

25/03/2020

25/03/2020

31/3/2020

09/04/2020

16/04/2020

16/04/2020

16/04/2020

16/04/2020

16/04/2020

16/04/2020

16/04/2020

Tỷ lệ thông qua

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nội dung

Gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ tại Công ty

TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn.

Chấm dứt việc Hợp tác đầu tư tại Dự án tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận sử dụng

tài sản để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty cổ phần

Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.

Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển

hạ tầng và đô thị đường sắt và Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á.

Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển

hạ tầng và đô thị đường sắt

Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á

Sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô tại Ngân hàng.

Sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô tại Ngân hàng.

Thông qua dự kiến thực hiện kinh doanh Quý I/2020 và dự kiến

kế hoạch kinh doanh Quý II/2020

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch kinh doanh với

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

Thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty và miễn nhiệm,

bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty

Chấp thuận cho Công ty và Công ty con sử dụng tài sản để

đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và

Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận sử dụng

tài sản để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư

và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát tại Ngân hàng.

STT

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Số NQ/QĐ

16/QĐ-HĐQT

17/QĐ-HĐQT

13/NQ-HĐQT

14/NQ-HĐQT

15/NQ-HĐQT

18/QĐ-HĐQT

19/QĐ-HĐQT

16/NQ-HĐQT

20/QĐ-HĐQT

21/QĐ-HĐQT

22/QĐ-HĐQT

23/QĐ-HĐQT

24/QĐ-HĐQT

25/QĐ-HĐQT

26/QĐ-HĐQT

17/NQ-HĐQT

27/QĐ-HĐQT

18/QĐ-HĐQT

Ngày ban hành

16/04/2020

16/04/2020

16/04/2020

17/04/2020

22/04/2020

22/04/2020

22/04/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

07/05/2020

12/05/2020

15/05/2020

Tỷ lệ thông qua

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nội dung

Sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát

tại Ngân hàng.

Sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát

tại Ngân hàng.

Phê duyệt việc Công ty bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát

tại Ngân hàng.

Phát hành trái phiếu riêng lẻ

Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Đông Đô;

Chuyển nhượng cổ phần tại Tổng công ty xây dựng công trình

giao thông 5 - CTCP.

Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Đông Đô

Chuyển nhượng cổ phần tại Tổng công ty xây dựng công trình

giao thông 5 - CTCP.

Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty.

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng

Tài chính Kế toán công ty.

Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị công ty.

Bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị công ty.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

Thành lập Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ kiểm toán

báo cáo tài chính cho công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư

Hải Phát Thủ Đô và tư vấn hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần

Đầu tư Hải Phát Thủ đô.

Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động phê chuẩn việc ban hành

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty con, Công ty do Công ty sở hữu

100% vốn điều lệ.

STT

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
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Số NQ/QĐ

28/QĐ-HĐQT

29/QĐ-HĐQT

30/QĐ-HĐQT

19/NQ-HĐQT

20/NQ-HĐQT

21/NQ-HĐQT

21A/NQ-HĐQT

22/NQ-HĐQT

31/QĐ-HĐQT

32/QĐ-HĐQT

33/QĐ-HĐQT

34/QĐ-HĐQT

35/QĐ-HĐQT

36/QĐ-HĐQT

36A/QĐ-HĐQT

23/NQ-HĐQT

24/NQ-HĐQT

25/NQ-HĐQT

26/NQ-HĐQT

27/NQ-HĐQT

28/NQ-HĐQT

37/QĐ-HĐQT

29/NQ-HĐQT

Ngày ban hành

26/5/2020

26/5/2020

26/5/2020

10/6/2020

15/6/2020

17/6/2020

25/6/2020

27/6/2020

27/6/2020

27/6/2020

27/6/2020

27/6/2020

27/6/2020

04/07/2020

10/07/2020

24/7/2020

06/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

24/08/2020

25/08/2020

05/09/2020

Tỷ lệ thông qua

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nội dung

Tài trợ Quy hoạch đối với Dự án tại tỉnh Thái Bình.

Nghiên cứu đầu tư thực hiện  Dự án tại tỉnh Thái Bình.

Nghiên cứu đầu tư thực hiện Dự án tại tỉnh Thái Bình.

Thông qua chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc

Châu Sơn góp vốn tại doanh nghiệp khác.

Công ty vay vốn tại Ngân hàng.

Mua lại Trái phiếu trước hạn.

Phê duyệt một số nội dung tại dự án An Khánh,

huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thông qua các nội dung: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; Đổi tên các

ban giúp việc của Hội đồng quản trị thành Ủy ban; Miễn nhiệm

chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ; Bổ nhiệm chức vụ

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đổi tên Ban Chiến lược thành Ủy ban Chiến lược.

Đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của

Công ty tại Công ty cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng IWG.

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án.

Mua cổ phần phát hành của Tổng công ty xây dựng công trình

giao thông 5 - CTCP và Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.

Sửa đổi, bổ sung ngành,nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của CT TNHH MTV

Hải Phát - Bình Thuận.

Triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

STT

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Số NQ/QĐ

38/QĐ-HĐQT

30/NQ-HĐQT

39/QĐ-HĐQT

40/QĐ-HĐQT

31/NQ-HĐQT

31A/NQ-HĐQT

41/QĐ-HĐQT

32/NQ-HĐQT

42/QĐ-HĐQT

33/NQ-HĐQT

43/QĐ-HĐQT

44/QĐ-HĐQT

45/QĐ-HĐQT

45A/QĐ-HĐQT

46/QĐ-HĐQT

47/QĐ-HĐQT

34/NQ-HĐQT

48/QĐ-HĐQT

Ngày ban hành

09/09/2020

16/09/2020

16/09/2020

16/09/2020

23/09/2020

28/09/2020

23/09/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

23/10/2020

Tỷ lệ thông qua

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nội dung

Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của

Công ty TNHH MTV Địa ốc Đông Đô.

Thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của

Công ty tại các Công ty con.

Chuyển nhượng vốn góp, thay đổi Người đại diện theo ủy quyền

quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi

điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn và

Nghỉ dưỡng IWG.

Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire.

Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 28/09/2020.

Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê chuẩn các giao dịch

liên quan đến việc hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh

liên kết với các Công ty con do Công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Thông qua chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và

Phát triển Địa ốc Ruby chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH

Một thành viên Địa ốc Châu Sơn và chuyển đổi loại hình doanh

nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn thành

Công ty cổ phần Địa ốc Châu Sơn.

Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.

Điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty.

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC.

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Topaz PM.

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển

Topaz PM Việt Nam.

Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản

trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Thông qua chủ trương Công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng

đất để thực hiện Dự án.

Thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty

tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.

STT

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



Số NQ/QĐ

35/NQ-HĐQT

49/QĐ-HĐQT

50/QĐ-HĐQT

51/QĐ-HĐQT

36/NQ-HĐQT

51A/QĐ-HĐQT

51B/QĐ-HĐQT

37/NQ-HĐQT

52/QĐ-HĐQT

53/QĐ-HĐQT

54/QĐ-HĐQT

55/QĐ-HĐQT

56/QĐ-HĐQT

38/NQ-HĐQT

Ngày ban hành

26/10/2020

26/10/2020

26/10/2020

30/10/2020

10/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

10/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

15/12/2020

Tỷ lệ thông qua

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nội dung

Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án và Công ty

vay vốn tại Ngân hàng.

Công ty vay vốn tại Ngân hàng.

Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire mua cổ phần

do Công ty cổ phần Địa ốc Châu Sơn phát hành.

Công ty vay thấu chi tài khoản thanh toán tại Ngân hàng.

Phê duyệt chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên

Diamond IC ký kết các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận với

các bên có liên quan.

Phê duyệt chủ trương để Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư

và Phát triển Topaz PM Việt Nam ký kết các Hợp đồng/giao dịch/

thỏa thuận với các bên có liên quan.

- Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận tại Công ty

TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển địa ốc Ruby và sử dụng

tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển

địa ốc Ruby đảm bảo cho nghĩa vụ của bên thứ ba; 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chuyển nhượng

cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh

Bất động sản Hải Phát;

 - Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với các công ty con:

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Topaz PM

Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC.

Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty

TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển địa ốc Ruby.

Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty

cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát.

Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty

TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam.

Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty

TNHH Một thành viên Diamond IC.

Thông qua chủ trương Công ty nhận chuyển nhượng quyền

sử dụng đất.

Sử dụng tài sản của Công ty đảm bảo cho khoản vay của Công ty con.

STT

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Số NQ/QĐ

57/QĐ-HĐQT

58/QĐ-HĐQT

59/QĐ-HĐQT

60/QĐ-HĐQT

39/NQ-HĐQT

61/QĐ-HĐQT

61A/QĐ-HĐQT

62/QĐ-HĐQT

63/QĐ-HĐQT

64/QĐ-HĐQT

65/QĐ-HĐQT

65/QĐ-HĐQT

Ngày ban hành

15/12/2020

15/12/2020

15/12/2020

25/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

29/12/2020

30/12/2020

Tỷ lệ thông qua

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nội dung

Sử dụng tài sản của Công ty đảm bảo cho khoản vay của

Công ty con.

Phê duyệt việc Công ty bảo lãnh cho nghĩa vụ thành toán

nợ của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản

Hải Phát tại Ngân hàng.

Về sở hữu vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh

doanh Bất động sản Hải Phát

Miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị.

Thông qua “Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị” và miễn nhiệm,

bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.

Ban hành“Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị”.

Phân cấp, giao nhiệm vụ của Hội đồng quản trị cho Chủ tịch

Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.

Bổ nhiệm Bà Phan Thị Xuyến giữ chức vụ Thư ký Công ty.

Thông qua chủ trương hợp tác cùng Tổng công ty Xây dựng

công trình giao thông 5 - CTCP để đầu tư thực hiện Dự án.

Phê duyệt phương án kinh doanh Dự án Tổ hợp TMDV và

căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza.

Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 30/12/2020.

STT

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119
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Các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lậpv

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 27/06/2020: Công ty có 02 Thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị là Ông Nguyễn Xuân Đông và Ông Hoàng Vệ Dũng.

- Giai đoạn từ ngày 27/06/2020 đến ngày 01/9/2020: Công ty có 02 Thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị là Ông Nguyễn Xuân Đông và Ông Trần Vũ Thái Hòa.

- Giai đoạn từ 10/10/2020 đến nay: Công ty có 02 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Trần 
Vũ Thái Hòa và Ông Đỗ Danh Trí.

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng vài trò, chức năng nhiệm vụ của 
mình là thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty thông qua việc tham dự trực 
tiếp các phiên họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến của mình đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 
kiến thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Trong năm 2020, Công ty có thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty từ mô hình gồm Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc chuyển  thành Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị do đó 
hoạt động kiểm soát trong năm 2020 sẽ bao gồm hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và Ủy ban 
kiểm toán (UBKT), cụ thể như sau:

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trịvi

- Ngày 27/06/2020, Ban chiến lược được đổi tên thành Ủy ban chiến lược theo Quyết định số 
32/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị. Theo đó, chức vụ của Ông Phạm Minh Tuấn - Trưởng Ban 
chiến lược trước đây được tự động đổi tên thành Chủ tịch Ủy ban. Trong kỳ Ủy ban chiến lược đã 
tham mưu cho Hội đồng quản trị một số định hướng phát triển doanh nghiệp, theo dõi việc thực 
hiện các mục tiêu của Ban Tổng Giám đốc.

- Ngày 27/06/2020 Ban Kiểm toán nội bộ được đổi tên thành Ủy ban kiểm toán theo Quyết định 
số 33/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trần Vũ Thái Hòa - Thành 
viên độc lập Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 
thay cho Ông Lê Tiến Hùng. Ngày 15/10/2020, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuấn 
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán. Ủy ban Kiểm toán 
hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật quy định, đảm bảo tính độc lập, 
khách quan và tuân thủ Pháp luật.

Các chương trình đào tạo về quản trị công tyvii

Các chương trình đào tạo về quản trị công ty mà cán bộ quản lý của Công ty đã tham gia trong 
năm 2020:

- Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán - ACMP5 diễn ra trong 2 ngày từ 15-16/10/2020 tại 
Hà Nội.

- Chương trình Trực tuyến - Kiểm toán Nội bộ dành cho Thành viên Hội đồng Quản trị 4 (IAFB4) | 
10 - 11/9/2020.

- Khóa bồi dưỡng kiến thức giới thiệu nội dung Luật doanh nghiệp năm 2020, tập huấn Luật 
chứng khoán 2019

- Thư ký công ty đã tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức giới thiệu nội dung Luật doanh nghiệp 
năm 2020.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ ỦY BAN KIỂM TOÁN5

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán A

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (Giai đoạn 01/01/2020 - 27/06/2020)i

Thành viên BKS

Bà Trần Thị Kim Oanh

Ông Nguyễn Anh Dũng

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

Chức vụ 

Trưởng BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Ngày miễn nhiệm

Ngày 27/06/2020

Ngày 27/06/2020

Ngày 27/06/2020

Số cổ phiếu

32.627

8.830

244

STT

1

2

3

Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (Giai đoạn 27/06/2020 - 31/12/2020)ii

Thành viên UBKT

Ông Trần Vũ Thái Hòa

Ông Phạm Minh Tuấn

Chức vụ 

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Thành viên Ủy ban kiểm toán

Ngày bổ nhiệm

Ngày 27/06/2020

Ngày 15/10/2020

Số cổ phiếu

0

  16.925

STT

1

2
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Hoạt động của Ban kiểm soátB

- Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế quy định nội bộ của 
Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám điều hành và 
các cán bộ quản lý của Công ty.

- Thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 
2020.

- Thường xuyên trao đổi nội bộ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm mục đích bảo đảm 
hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Tham gia ý kiến với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các 
báo cáo tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó 
khăn, thuận lợi trong hoạt động SXKD của Công ty. 

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng 
giám đốc theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty và các đơn vị thành viên theo đúng quy định của 
pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

- Rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng 
quản trị.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp HĐQT, Phiếu lấy 
ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, Quyết định/Nghị quyết của 
HĐQT, các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và các báo cáo 
tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên trong năm 2020 do Công ty tự 
lập.

- BKS đã được Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành 
công ty cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài 
liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo 
yêu cầu.

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp 
luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của 
công ty.

Hoạt động của Ủy ban Kiểm toánC

UBKT chịu trách nhiệm giám sát báo cáo tài chính các quý, bán niên trong năm 2020 của Công ty 
đảm bảo:

- Báo cáo tài chính được phát hành phù hợp với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy 
định pháp luật hiện hành.

- Báo cáo tài chính được phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần bởi công ty Kiểm toán độc lập.

UBKT cũng rà soát các mục khác của báo cáo thường niên và xem xét sự chính xác, đầy đủ của 
thông tin trước khi công bố.

Báo cáo tài chính, phi tài chính

UBKT giám sát hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ thông qua các cuộc tiếp xúc với kiểm 
toán độc lập, Ban điều hành của Công ty. Kết quả cho thấy:

- Công ty chưa có Ban chuyên trách quản lý rủi ro theo chức năng mà được đánh giá dựa trên ý 
kiến của Ban điều hành và các chuyên gia. Tuy nhiên, các chính sách và quy trình quản lý rủi ro 
được cập nhật nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro được thiết lập phù hợp với hoạt động và chiến 
lược kinh doanh hàng năm của Công ty.

- Công ty đang duy trì đầy đủ và hiệu quả của các chốt kiểm soát để ứng phó với rủi ro trong quản 
trị, hoạt động và hệ thống thông tin của Công ty.

Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ

E&Y là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính từ khi Công ty lên 
sàn HOSE, UBKT đã trao đổi và đánh giá như sau:

- E&Y đã tuân thủ các quy định của kiểm toán độc lập, đảm 
bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- E&Y đảm bảo được chất lượng và độ tin cậy của thông tin 
trên báo cáo tài chính khi phát hành.

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Trong năm tới, UBKT sẽ tiếp tục tập trung sâu hơn vào việc 
giám sát các lĩnh vực như Báo cáo tài chính, phi tài chính; 
Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; Kiểm toán độc lập. Bên 
cạnh đó, UBKT sẽ mở rộng thêm việc giám sát và phối hợp 
với Kiểm toán nội bộ khi Ban Kiểm toán nội bộ chính thức 
đi vào hoạt động trong năm 2021.

Định hướng hoạt động trong năm 2021
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Theo tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thông qua kế 
hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020. Mức 
thù lao của Hội đồng quản trị, các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toánD

Nguyên tắc chi trả cho HĐQT và các tiểu Ban trực thuộc HĐQTA

Theo kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, các tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, các tiểu Ban 
trực thuộc Hội đồng quản trị theo kế hoạch là: 7.020.000.000 đồng (Bảy tỷ, không trăm hai mươi 
triệu đồng). Thực tế chi trả của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc là: 5.897.927.899 đồng (Năm tỷ, 
tám trăm chín bảy triệu, chín trăm hai bảy ngàn, tám trăm chín mươi chín đồng).

Thù lao chi trả cho HĐQT & các tiểu Ban trực thuộc HĐQT và

Ban điều hành năm 2020

B

Cuộc họp của BKS

Thành viên BKS

Bà Trần Thị Kim Oanh

Ông Nguyễn Anh Dũng

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

Số buổi họp

01/01

01/01

01/01

Tỷ lệ tham dự họp 

100%

100%

100%

Tỷ lệ biểu quyết 

100%

100%

100%

STT

1

2

3

Họ và tên

Ông Đỗ Quý Hải

Ông Nguyễn Văn Phương

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Lê Việt Dũng

Ông Trần Vũ Thái Hoà

Ông Đỗ Danh Trí

Ông Đoàn Hoà Thuận

Ông Đinh Thế Quỳnh

Ông Đỗ Quý Thành

Ông Ngô Quốc Huân

Ông Phạm Huy Thông

Ông Nguyễn Trọng Thiết

TỔNG CỘNG

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Phó Tổng Giám đốc đến ngày 27/06/2020

và là thành viên HĐQT từ ngày 27/06/2020

Thành viên độc lập HĐQT

kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán từ 27/06/2020

Thành viên độc lập HĐQT từ 10/10/2020

Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Thu nhập 2020

 2.760.000.000 

 690.000.000 

 1.185.750.000 

 942.224.205 

 247.219.000 

 72.734.694 

 2.040.126.999 

 938.902.005 

 641.165.883 

 504.159.250 

 801.673.478 

 591.250.181 

 11.415.205.695

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Thành viên UBKT

Trần Vũ Thái Hòa

Phạm Minh Tuấn

Số buổi họp

02/02

02/02

Tỷ lệ tham dự họp 

100%

100%

Tỷ lệ biểu quyết 

100%

100%

STT

1

2

Các nội dung cuộc họp trong nhiệm kỳ

Ngày

15/10/2020

20/12/2020

Nội dung cuộc họp

Phê duyệt việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

và xem xét hình thức lựa chọn Giám đốc KTNB

Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc KTNB

Số lượng thành viên tham dự

02

02

STT

1

2

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT VÀ BKS6
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Mặc dù chịu tác động nghiệm trọng của đại 
dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Việt 
Nam năm 2020 đã chứng kiến sự phục hồi 
ngoạn mục và tăng trưởng ở hầu hết các khía 
cạnh của thị trường vào thời điểm cuối năm. 
Thanh khoản của thị trường tăng mạnh lên 
mức cao kỷ lục, giá trị giao dịch bình quân 
năm 2020 đạt trên 7.420 tỷ đồng/phiên, tăng 
59,3% so với bình quân năm 2019.

Cổ phiếu HPX của Công ty Cổ phần đầu tư Hải 

Phát luôn duy trì được sự tích cực với mức 
tăng trưởng bình quân 30%/năm, tỷ lệ chi tả 
cổ tức từ 15% - 20%/năm, giá cổ phiếu dao 
động nhẹ quanh mức 27.000 – 30.000 đồng/ 
cổ phiếu.  Với kết quả
kinh doanh ổn định, bền vững và duy trì tính 
thanh khoản tốt cổ phiếu HPX đã thu hút sự 
quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước, 
được đưa vào danh mục MSCI Small Cap 
Index. 

Diễn biến của cổ phiếu HPX A

Hải Phát xác định Cổ đông và Nhà đầu tư là 
những đối tác chiến lược, vì vậy mối quan hệ 
được ban lãnh đạo đặc biệt chú trọng, hoạt 
động IR liên tục được cải thiện. Các thông tin 
cung cấp theo tinh thần minh bạch, khách 
quan, theo quy định tại Thông tư số 
155/2015/TT-BTC, đảm bảo quyền tiếp cận 
thông tin công bằng giữa các cổ đông, thông 
qua các kênh thông tin như website, các 
phương tiện trong tin đại chúng. Ngoài ra, 
Ban Quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư duy trì sự 
tương tác thường xuyên với các cổ đông 
thông qua các sự kiện như ĐHĐCĐ thường 
niên, gặp gỡ nhóm nhà đầu tư, các cuộc họp 
với chuyên gia phân tích. 
Các cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức phù hợp 
với chương trình nghị sự đã đề cập trong thư 
mời dự họp có liên quan. Công ty gửi đến các 
cổ đông đầy đủ thông tin mời họp cổ đông, 

bao gồm các tài liệu đính kèm, có đầy đủ 
thông tin liên quan đến cuộc họp. Công ty 
cũng niêm yết các thông tin liên quan đến 
cuộc họp trên website của Công ty. Ngoài ra, ít 
nhất mười ngày trước ngày họp, thông báo về 
cuộc họp của cổ đông và tập hợp đầy đủ các 
tài liệu họp sẽ được công khai trên website 
của Hải Phát nhằm cung cấp cho các cổ đông 
đủ thời gian để chuẩn bị dự họp theo yêu cầu 
của luật pháp và quy định có liên quan.
Các hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư đã giúp 
gắn kết và là cầu nối giữa cổ đông và nhà đầu 
tư với Công ty nhằm cập nhật về các dự án 
đang được Hải Phát phát triển, cũng như các 
thông tin về tài chính và hoạt động nổi bật 
khác. Từ đó, giúp gia tăng sự thấu hiểu, tạo 
dựng sự tin tưởng và gắn kết chặt chẽ giữa cổ 
đông - nhà đầu tư và Doanh nghiệp 

Hoạt động Quan hệ Cổ đông và Nhà Đầu tư BHOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG7
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đóng góp cho sự tăng trưởng chung của nền 

kinh tế cả nước. Bên cạnh đó là vấn đề lãi suất, 

đây là thời điểm lãi suất thấp nhất trong 15 năm 

qua, do đó các hộ gia đình, người trẻ sẽ thuận lợi 

để mua nhà, hay đầu tư.

Dự báo về những xu hướng dẫn dắt bất động 

sản trong năm 2021, các chuyên gia đến từ Tập 

đoàn Jones Lang LaSalle (JLL) cho rằng, các xu 

hướng trong năm nay sẽ duy trì phát triển hoặc 

biến đổi để phù hợp với nhu cầu hiện tại. Theo 

các chuyên gia đến từ JLL, có 5 xu hướng dẫn dắt 

thị trường bất động sản trong năm 2021.

Xu hướng thứ nhất là “đô thị trong đô thị” hay 

“bất động sản tích hợp” thường được dùng cho 

những dự án quy mô lớn. Thị trường bất động 

sản đang dần trưởng thành, người mua nhà 

ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống 

lành mạnh và bền vững để an cư hơn là một 

không gian để ở đơn thuần. Vì vậy, các nhà phát 

triển bắt đầu tìm cách thu hút người mua bằng 

việc kiến tạo những khu dân cư được quy hoạch 

tốt với nhiều tiện ích, nhằm giúp cư dân tương 

lai tránh sự phiền toái bởi quá trình đô thị hóa 

nhanh và cơ sở hạ tầng công cộng tụt hậu.

Xu hướng thứ 2 được ghi nhận là những thử 

nghiệm làm việc từ xa tại văn phòng. Sự thay đổi 

này được tiến hành ở nhiều doanh nghiệp và 

“tăng tốc” do dịch COVID-19.

Thêm một xu hướng nữa là thương mại điện tử 

thúc đẩy ngành hậu cần và kho bãi, trở thành 

động lực lớn cho thị trường. Việt Nam hiện là 

một trong 

những thị 

trường thương 

mại điện tử 

phát triển 

nhanh nhất ở 

Đông Nam Á. 

Những năm 

gần đây, chuỗi 

cung ứng ngày 

càng tập trung 

phục vụ người 

tiêu dùng, tốc 

độ giao hàng là 

một trong 

những yếu tố chính trong quyết định mua hàng.

So với các hoạt động hậu cần truyền thống, 

thương mại điện tử sử dụng nhiều lao động hơn 

và đòi hỏi nhiều không gian kho bãi hơn gấp ba 

lần. Đó là một phần yếu tố thúc đẩy sự gia tăng 

nhu cầu của các nhà đầu tư đối với bất động sản 

công nghiệp trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, việc doanh nghiệp vẫn giữ hướng đi 

“xanh” và bền vững chính là xu hướng thứ 4 dẫn 

dắt thị trường bất động sản 2021. Theo phân tích, 

khi quỹ tài chính trở nên eo hẹp, các sáng kiến 

bảo vệ môi trường là một trong những phần đầu 

tiên bị gạch bỏ trong kế hoạch phát triển của 

nhiều công ty. Nhưng bất chấp những thời điểm 

khó khăn phía trước, các công ty và nhà đầu tư 

được kỳ vọng vẫn sẽ đưa ra những lựa chọn 

“xanh,” vì một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn 

ở phía trước.

Xu hướng thứ 5 được nhận diện chính là việc nhà 

đầu tư đang hướng về ngành y tế và chăm sóc 

sức khỏe. Vào năm 2021, sự quan tâm nhà đầu tư 

gia tăng đối với các lĩnh vực quan trọng trong 

cuộc khủng hoảng y tế. Các nhà đầu tư cả trong 

nước lẫn quốc tế đã nhắm đến mảng hậu cần 

sức khỏe và y tế và họ đang cần nhiều kho lạnh 

có vị trí gần khách hàng hơn để phục vụ nhu cầu 

ngày càng tăng cho các loại sản phẩm nhạy cảm 

với nhiệt độ như vaccine, mỹ phẩm, thực phẩm, 

dược phẩm...

Để thị trường bất động sản phát triển ổn định, 

khắc phục lệch pha cung-cầu, Thứ trưởng Bộ 

Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, trong năm 

2021, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, 

chính sách, giải pháp khuyến khích, thu hút đầu 

tư nước ngoài vào thị trường bất động sản; chú 

trọng khuyến khích phát triển sản phẩm bất 

động sản đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội như: 

Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp. Đồng 

thời, thường xuyên bám sát tình hình thị trường, 

kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, hạn chế, 

bất cập của cơ chế, chính sách, đặc biệt là tác 

động của dịch COVID-19 để bảo đảm thị trường 

bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Việt Nam đã chứng kiến mức tăng trưởng GDP 

2020 ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. 

Dù vậy, sự hồi phục của ngành nông nghiệp, 

hoạt động sản xuất và đặc biệt tiêu dùng nội địa 

trong nửa cuối năm 2020 là điểm sáng và giúp 

Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia 

hiếm hoi trên thế giới vẫn duy trì được tốc độ 

tăng trưởng dương. Thành quả trên đến từ 

những nỗ lực chống dịch của Chính phủ, cùng 

với chính sách mở rộng tiền tệ và tài khóa phù 

hợp, giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn 

kiểm soát tốt lạm phát và duy trì tỷ giá ổn định. 

Một số dự báo về kinh tế Việt Nam trong 2021 

như sau: 

- Tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 6.6%, với sự 

hồi phục của nhu cầu tiêu dùng nội địa, hoạt 

động sản xuất, các hiệp dịnh thương mại và đầu 

tư FDI; 

- CPI bình quân ở mức 3.6% cho cả năm 2021, 

nằm trong mục tiêu lạm phát mà Chính phủ đề 

ra; 

- Chính sách tiền tệ duy trì trạng thái nới lỏng có 

kiểm soát, với tăng trưởng cung tiền và tín dụng 

lần lượt là 14% và 13%. Đồng VNĐ được kỳ vọng sẽ 

tăng giá trong năm 2021 sau những động thái 

thay đổi chính sách mua ngoại tệ của NHNN và 

cáo buộc thao túng tiền tệ từ Mỹ. 

Đánh giá thị trường 2021A

Kinh tế vĩ môi

Thị trường bất động sản năm 2021 sẽ bền vững 

hơn

Đánh giá về triển vọng thị trường bất động sản 

năm 2021, TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp 

cao Savills Việt Nam cho biết, thị trường bất 

động sản nói chung và tại Hà Nội nói riêng được 

kỳ vọng bùng nổ khi nhiều dự án mới sẽ được 

mở bán và nhà ở vẫn là nhu cầu thiết yếu. Đối với 

thị trường bất động sản nói chung, thị trường 

nhà ở luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu 

tư, khách hàng và có thể sẽ là phân khúc tiếp tục 

phát triển hơn so với năm 2020. Trong khi đó, văn 

phòng, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ, 

khách sạn sẽ khó khăn hơn.

Bất động sản công nghiệp tiếp tục là "điểm 

sáng" của thị trường, tuy nhiên, đây mới chỉ là 

thời điểm chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực gồm quỹ 

đất, cơ sở hạ tầng... để thu hút các nhà đầu tư khi 

dịch bệnh được kiểm soát.

Ngoài ra, có một số “điểm cộng” thúc đẩy thị 

trường bất động sản phát triển trong năm 2021. 

Điển hình, thị trường đã điều chỉnh nhanh nhạy 

theo tình hình dịch bệnh cũng như áp dụng 

công nghệ vào bán hàng. Bên cạnh đó, những 

luật sửa đổi bổ sung như: Luật Doanh nghiệp với 

nhiều điểm tinh 

giảm đáng kể; 

Luật Chứng 

khoán bắt đầu 

có hiệu lực từ 

đầu năm 2021 

với quy định về 

huy động vốn từ 

các quỹ sẽ là 

động lực cho 

doanh nghiệp. 

Một “điểm 

cộng” nữa là giải 

ngân đầu tư 

công nhanh, 

Triển vọng thị trường Bất động sản Việt nam 2021ii

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 20218



64 Báo cáo thường niên HPX 2020 65www.haiphat.com.vn

Xác định sẽ có còn nhiều khó khăn đối với thị 
trường bất động sản trong năm 2021, hạn chế 
và cũng khó khăn lớn nhất là diễn biến khó 
lường của đại dịch COVID-19, kế đó là việc, vẫn 
chưa có văn bản nào về chính sách đối với các 
loại hình bất động sản mới như Condotel (căn 
hộ khách sạn), Officetel (căn hộ văn phòng kết 
hợp khách sạn), Shophouse (nhà phố thương 
mại)... dẫn đến vẫn còn có sự khác nhau giữa 
địa phương này và địa phương khác. Quy trình 
cấp phép, thẩm định phê duyệt đầu tư xây 
dựng các dự án còn lâu, phức tạp và nhiều 
công đoạn. Thuế và các chính sách thuế giao 
dịch liên kết vẫn còn nhiều phức tạp, làm cho 

các nhà đầu tư bất động sản chưa thực sự yên 
tâm. Với những nhận định này, Hội đồng quản 
trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư 
Hải Phát xác định mục tiêu năm 2021 là năm 
“Kiến tạo giá trị bền vững”, tiếp tục tái cấu trúc 
doanh nghiệp để tiếp tục chặng đường trở 
thành “Nhà phát triển Bất động sản có hệ sinh 
thái đồng bộ và hoàn thiện nhất Việt Nam” tạo 
ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh để các công ty 
thành viên và công ty mẹ có thể tương hỗ lẫn 
nhau trong hoạt động kinh doanh ngắn hạn, 
trung hạn và dài hạn. 
Trong giai đoạn 2021 – 2025, Công ty vẫn tập 
trung vào các sản phẩm kinh doanh cốt lõi là 

thế mạnh bao gồm: các sản phẩm bất động 
sản nhà ở - đặc biệt tập trung vào sản phẩm 
nhà thấp tầng, phân lô, tập trung triển khai 
các dự án dài hạn đã được chấp thuận đầu tư 
và theo đuổi mục tiêu trở thành doanh nghiệp 
Bất động sản có hệ sinh thái đồng bộ và hoàn 
thiện bậc nhất Việt Nam. Cụ thể:
- Tập trung đẩy mạnh công tác triển khai và 
kinh doanh các dự án Khu đô thị 5A – Đề 
Thám, Cao Bằng; dự án Seahara Phú Yên; dự 
án Seahara Phan Thiết, dự án Khu nghỉ dưỡng 
kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại 
phường Hà Phong, Hạ Long, Quảng Ninh; dự 
án Công viên Fidel – Đông Hà, Quảng Trị.
- Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, 
chuẩn bị đầu tư, triển khai và kinh doanh các 

dự án Khu đô thị mới Mai Pha – Lạng Sơn, dự 
án Khu đô thị mới An Bình 1&2 – Cần Thơ.
- Tập trung đấu giá các dự án nhà ở thấp tầng 
tại các tỉnh, thành phố có tăng trưởng và phát 
triển kinh tế.
- Đẩy mạnh và từng bước xây dựng, triển khai 
chuỗi sinh thái về quản lý, vận hành các sản 
phẩm bất động sản nghỉ dưỡng chuẩn bị cho 
giai đoạn phục hồi sau ảnh hưởng dịch bệnh 
Covid – 19, phù hợp với trạng thái bình thường 
mới.
- Tiếp tục cấu trúc doanh nghiệp để phát huy 
tối đa các nguồn lực con người, giảm thiểu chi 
phí, đảm bảo chất lượng chuyên môn và sự 
chuyên nghiệp.

Định hướng chiến lược 2021 - 2025B
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CHƯƠNG III

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Kết quả kinh doanh năm 2020

Một số các dự án trọng yếu triển khai năm 2021

1

2
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KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 20201

Nhận xét chungA

Trong bối cảnh nền kinh tế gần như đóng băng 

do ảnh hưởng của Covid 19, Công ty đã tận dụng 

cơ hội, tiến hành tái cấu trúc lại toàn bộ doanh 

nghiệp, cụ thể: 

- Cơ cấu, sắp xếp lại các Ban chức năng, xây dựng 

lại chức năng nhiệm vụ các bộ phận theo hướng 

tinh, gọn và chuyên nghiệp. 

- Thành lập 2 công ty đó là Công ty TNHH MTV 

Diamon IC và Công ty Đầu tư và Phát triển dự án 

Topaz PM để chuyên nghiệp hóa công tác chuẩn 

bị đầu tư và quản lý dự án. 

- Thành lập thêm công ty con có chức năng đầu 

tư là Công ty TNHH MTV Sapphire, đổi tên Công 

ty TNHH MTV HP Đông Đô thành Công ty TNHH 

MTV Ruby. Chuyển nhượng vốn góp tại Châu 

Sơn và IWG từ HPX sang Công ty Ruby. 

- Tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV 

- Diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid 19 năm 2020 khiến nền kinh tế trong nước và thế giới bị nhiều 

ảnh hưởng, thị trường bất động sản trong nước gặp nhiều khó khăn.

- Năm 2020 là năm các địa phương tiến hành Đại hội Đảng, tình hình nhân sự chủ chốt tại các địa 

phương có nhiều biến động dẫn đến tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án bị ảnh hưởng.

- Các dự án không triển khai theo đúng kế hoạch do tình hình dịch bệnh.

Một số kết quả kinh doanh chínhB

Châu Sơn, đang thực hiện các thủ tục pháp lý để 

đăng ký Châu Sơn làm công ty đại chúng, tiến tới 

niêm yết trên sàn Upcom. 

- Giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải 

Phát Land) từ 95,775% xuống còn 

75,775%. 

- Thoái vốn tại các công ty liên 

kết, có tỷ lệ sở hữu vốn thấp  

tại các Công ty Cổ phần 

Đầu tư Đại Đông Á, 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Đường Sắt… 

để tập trung nguồn 

lực vào các công ty, 

lĩnh vực kinh doanh 

chính.

1. Tái cấu trúc doanh nghiệp

- Năm 2020 đã đấu thầu, hoàn thiện các thủ tục 

pháp lý và trở thành chủ đầu tư khu đô thị mới 

Mai Pha – Lạng Sơn, khu nghỉ dưỡng Vinh Mỹ - 

Huế. Ngoài ra, Công ty cùng với Công ty thành 

viên, đối tác đấu giá thành công dự án Khu đô thị 

5A tại Đề Thám, Cao Bằng, dự án Khu nghỉ 

dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại 

phường Hà Phong - thành phố Hạ Long – Quảng 

Ninh, dự án Nhà ở tại Công viên Fidel – Đông Hà, 

Quảng Trị. 

- Dự án Seahara Phan Thiết đã được UBND 

thành phố Phan Thiết phê duyệt Quy hoạch 

1/500, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu khở công vào 

tháng 10/2020. 

- Dự án Khu đô thị mới An Bình 1&2 chưa được 

phê duyệt QHCT 1/500 như kế hoạch đề ra.

- Một số dự án như TM1 – Nha Trang, Khu đô thị 

mới Nam An Khánh – Hà Nội và một số dự án 

chuyển nhượng chưa hoàn thành công tác điều 

chỉnh quy hoạch 1/500, phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch, dẫn đến kế hoạch triển khai tiếp theo bị 

ngưng trệ.

3. Công tác chuẩn bị đầu tư và M&A

- Triển khai thi công dự án Seahara Phú Yên và 

công viên 1,2ha tại Phú Yên nhưng chưa hoàn 

thành công tác thi công theo kế hoạch do dịch 

bệnh Covid 19. 

- Trong năm 2020 hoàn thành công tác nghiệm 

thu, đưa vào sử dụng dự án Roman Plaza, các 

công trình còn lại của dự án The Vesta theo đúng 

quy định của Nhà nước và Pháp luật.

- Công tác quyết toán cũng được đẩy mạnh đối 

với các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Hoàn thành quyết toán dự án Thuận An Central 

Lake - Trâu Quỳ, dự án Nhà phố 24h Vạn Phúc. 

4. Công tác triển khai

- Cơ bản hoàn thành công tác kinh doanh của dự án Roman Plaza 

theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Hoàn thành kinh doanh dự án The Vesta. 

- Tổ chức và triển khai kinh doanh dự án Khu nghỉ dưỡng kết hợp 

thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong – thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh, dự án Công viên Fidel tại Đông Hà (Fidel 

Central Park), Quảng Trị, dự án Khu đô thị số 5A – phường Đề Thám, 

Cao Bằng và một số các dự án nhà ở thấp tầng đấu giá …

- Tiến độ bán hàng dự án Seahara Phú Yên chậm triển khai do tình 

hình dịch bện covid 19. 

5. Công tác kinh doanh

- Hoàn thành chuyển giao công tác quản lý vận hành dự án 

The Pride và The Vesta sang các Ban quản trị.

- Mặc dù còn một số vướng mắc liên quan đến công tác 

quản lý vận hành các dự án The Vesta, The Pride, Roman 

Plaza, tuy nhiên Công ty đã từng bước tháo gỡ, về cơ bản 

không để xảy ra những tranh chấp lớn giữa Chủ đầu tư và 

người dân. 

6. Công tác quản lý vận hành

- Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành 02 đợt 

chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, 2019 cho 

các cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ Công ty từ 

1.999,9 tỷ lên 2.644,8 tỷ đồng. 

- Cơ cấu các khoản nợ và thu xếp tài chính thông 

qua phát hành trái phiếu, tài trợ dự án và vay vốn 

lưu động.

2. Công tác tài chính
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Theo Kế hoạch 2020 đã được ĐHCĐ phê duyệt:

- Doanh thu 2020 từ 1.600 – 2.000 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ từ 1.100 – 1.500 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế từ 350 – 400 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ từ 300 – 330 tỷ đồng.

Như vậy, năm 2020, nếu tính cả thu nhập từ hoạt động tài chính, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu 

doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ. Tuy nhiên, chỉ tiêu về lợi nhuận hợp nhất không đạt kế hoạch 

đặt ra, một phần là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên doanh thu, lợi nhuận của các công ty thành 

viên đóng góp trong lợi nhuận hợp nhất giảm mạnh và một phần do Công ty chưa được ghi nhận lợi 

nhuận từ việc chuyển nhượng phần vốn tại công ty con vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

hợp nhất, mà mới chỉ đủ điều kiện ghi nhận vào khoản mục lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng cân 

đối kế toán hợp nhất.

1. Kết quả kinh doanh

2. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020 chi tiết như sau:Kết quả kinh doanh 2020C

TH 2020

(Công ty mẹ)

800,567,762,205

800,567,762,205

640,035,042,777

160,532,719,428

540,954,054,085

216,800,581,571

200,605,472,802

33,705,376,154

79,577,651,982

371,403,163,806

26,100,480,074

9,576,485,900

16,523,994,174

387,927,157,980

49,720,800,591

338,206,357,389

TH 2020

(Hợp nhất)

1,329,627,915,814

1,329,627,915,814

990,130,932,451

339,496,983,363

147,986,222,500

214,734,429,599

194,625,426,154

(889,206,465)

25,942,221,748

117,773,299,352

128,144,048,699

29,262,106,318

12,740,508,007

16,521,598,311

144,665,647,010

45,670,868,799

1,383,299,000

97,611,479,211

TH2020/TH2019

(Công ty mẹ)

23%

23%

20%

43%

132%

166%

176%

36%

74%

82%

1.13%

304%

-1.97%

86%

35%

110%

TH 2019

(Công ty mẹ)

3,522,160,952,173

3,522,160,952,173

3,149,071,046,562

373,089,905,611

411,103,573,034

130,763,137,154

114,148,746,847

94,082,806,517

108,252,928,491

451,094,606,483

2,312,870,314

3,150,778,307

(837,907,993)

450,256,698,490

143,924,976,413

306,331,722,077

Chỉ tiêu

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Năm 2019

0,13

1,00

0,53

0,60

1,48

0,29

0,71

1,39

9,03

3,08

0,48

4,2%

11,4%

8,7%

12,8%

10,6%

Tăng/giảm

-19%

10%

29%

-6%

-14%

-2%

-11%

-57%

-62%

-77%

-77%

14%

-1%

386%

262%

89%

Năm 2020

0,11

1,10

0,68

0,56

1,27

0,28

0,63

0,60

3,40

0,71

0,11

4,8%

11,3%

42,2%

46,4%

20,1%

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số tiền mặt

Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện hành)

Hệ số thanh toán nhanh

II. Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản

Hệ số vợ/vốn chủ sở hữu

Hệ số vay/tổng tài sản

Hệ số vay/vốn chủ sở hữu

III. Chỉ số hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay khoản phải thu khách hàng

Vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay tổng tài sản

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)

Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận gộp

Trong năm 2020, CTCP Đầu tư Hải Phát không bị ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái và ảnh 
hưởng chênh lệch lãi vay đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Đơn vị: đồng



Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của Công ty tương đối tốt và được cải thiện so đầu năm, 

như hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,00 lần lên 1,10 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,53 lần 

lên 0,68 lần so với năm ngoái.

CHỈ TIÊU VỀ THANH TOÁN
Hệ số thanh toán tiền mặt

Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện hành)
Hệ số thanh toán nhanh

2018 2020

0,13
0,11

0,13

0,56
0,68

0,53

2019

2,0

1,5

1,0

0,5

0

1,56

1,10
1,00

Tỷ trọng nợ, vay trên vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Công ty có xu hướng giảm dần. Đây là tín hiệu 

tốt về tình hình tài chính của doanh nghiệp khi tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng nhẹ trong khi tổng 

nợ, vay cũng giảm nhẹ. Tại 31/12/2020, hệ số nợ trên tổng tài sản giảm còn 0,56 lần và hệ số nợ trên vốn 

chủ sở hữu còn 1,27 lần. Trong khi đó, hệ số vay trên tổng tài sản giảm còn 0,28 lần và hệ số vay trên vốn 

chủ sở hữu còn 0,63 lần.

Tổng lãi vay phát sinh trong năm 2020 khoảng 230 tỷ VNĐ, giảm 9% so với năm 2019. Tuy nhiên, phần 

lãi vay được vốn hóa vào giá trị công trình/dự án giảm mạnh so với năm 2019, khoảng 89% do các công 

trình/dự án của Công ty phần lớn đã hoàn thành và được nghiệm thu từ cuối năm 2019.

2,0

1,5

1,0

0,5

0

CƠ CẤU VỐN
Hệ số vay/tổng tài sản - Hệ số nợ/tổng tài sản

Hệ số vay/vốn chủ sở hữu - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

1,98

0,88

0,29

0,66
0,56

1,27

0,63

0,28

1,48

0,71

0,29
0,60

2018 20202019

Chỉ số hoạt động của Công ty giảm có xu hướng giảm mạnh so với năm 2019, nguyên nhân là do 

Doanh thu và Giá vốn năm 2020 giảm đột biến so với năm 2019 (Doanh thu giảm 77%, giá vốn giảm 

80%) trong khi số dư  Hàng tồn kho, Tổng tài sản và Các khoản phải thu khách hàng không giảm mạnh 

bằng. Dẫn đến, các vòng quay hàng tồn kho giảm từ 1,39 lần xuống 0,6 lần (giảm 57%), vòng quay phải 

thu khách hàng giảm từ 9,03 lần xuống 3,4 lần (giảm 62%) và vòng quay tổng tài sản giảm 0,48 lần 

xuống 0,11 lần (giảm 77%).

7,0

6,0

8,0

9,0

10,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

2018 20202019

1,40

0,80
0,27

5,82

9,03

3,08 3,40

0,71
0,60

1,39

0,48
0,11

CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG
Vòng quay tổng tài sản - Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay các khoản phải thu - Vòng quay khoản phải thu khách hàng

Tỷ trọng tài sản dài hạn trong tổng tài sản của Công ty có xu hướng tăng dần. Nguyên nhân chính là 

do tăng khoản mục phải thu dài hạn liên quan đến đặt cọc hợp tác đầu tư để phát triển các dự án và 

tăng khoản mục bất động sản đầu tư khi các công trình/dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

0,7

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

2018 20202019

0,33

0,67

0,31

0,69

0,38

0,62

CƠ CẤU TÀI SẢN
Hệ số TSNH/tổng tài sản
Hệ số TSDH/tổng tài sản
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DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI
MAI PHA – LẠNG SƠN

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI
AN BÌNH 1

THE SEAHARA
MŨI NÉ HOTEL & VILLAS

DỰ ÁN HP GALAXY
CAO BẰNG

DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG
KẾT HỢP TMDV & NHÀ Ở

LA EMERA HẠ LONG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI
AN BÌNH 2

THE SEAHARA
PHÚ YÊN SHOPVILLAS

DỰ ÁN VINH MỸ - HUẾ

Chỉ số sinh lời ROA và ROE của Công ty năm 2020 lần lượt là 4,8% và 11,3%, xấp xỉ so với năm 2019. Mặc 

dù Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 10%, Lợi nhuận thuần từ HĐKD giảm 18% nhưng DTT lại giảm 

đến 77%, dẫn đến chỉ số LNST/DTT tăng từ 8,7% lên 42,2%, hệ số LNT từ HĐKD/DTT tăng từ 12,8% lên 

46,4%.

35%

40%

45%

50%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0

2018 20202019

5,82

5,82

5,82

5,82

9,03

9,03
9,03

9,03

3,40

3,40

3,40

3,40

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
ROA - ROE

Tỷ số LNST/DTT - Hệ số LNT từ HĐKD/DTT
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DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI MAI PHA - LẠNG SƠN1

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

Khu đô thị mới Mai Pha - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

91,73ha, dân số khoảng 10.000 dân

3381 tỷ đồng

Biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ cao tầng

2020 – 2026
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DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI AN BÌNH 12

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

Khu đô thị mới An Bình 1

Phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

164,3 ha

4.981 tỷ đồng

Biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ cao tầng

2020 – 2026
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DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI AN BÌNH 23

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

Khu đô thị mới An Bình 2

Phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

58,4 ha

4.160 tỷ đồng

Biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ cao tầng

2020 – 2026
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THE SEAHARA
MŨI NÉ HOTEL & VILLAS

4

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

Đơn vị quản lý vận hành:

Tư vấn thiết kế Kiến trúc: 

Tư vấn Quy hoạch:

THE SEAHARA - MŨI NÉ HOTEL & VILLAS

Đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

5,7ha

2.332 tỷ đồng

02 block căn hộ cao tầng với 1.408 căn nghỉ dưỡng, 109 căn biệt thự 

nghỉ dưỡng thấp tầng

Từ QII/2021 đến QIII/2023

Công ty Cổ phần Khách sạn & Nghỉ dưỡng IWG

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng & Đầu tư Hà Sơn

Công ty TNHH MHA Partner



THE SEAHARA
PHÚ YÊN SHOPVILLAS

5

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

THE SEAHARA - PHÚ YÊN SHOPVILLAS

Đường Trần Kiệt, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1,4ha và tiện ích công viên biển 1,2ha 

238 tỷ

46 căn shopvillas

Từ QII/2020 đến QIII/2021
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DỰ ÁN HP GALAXY CAO BẰNG6

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

HP Galaxy Cao Bằng

Khu đô thị số 5A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

4,35ha

886 tỷ

203 căn shophouse, tòa nhà 11 tầng (4 tầng TTTM, 7 tầng căn hộ khách sạn)

Từ QI/2021 đến QIII/2023
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DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG KẾT HỢP TMDV & NHÀ Ở - LA EMERA HẠ LONG7

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở - La Emera Hạ Long

Phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

12,66 ha

1.200 tỷ đồng

Nhà ở liền kề, biệt thự, shophouse, khu thương mại dịch vụ (369 sản phẩm)

2020 – 2024
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DỰ ÁN VINH MỸ - HUẾ8

Tên dự án:

Địa chỉ: 

Quy mô dự án: 

Tổng mức đầu tư:

Loại hình sản phẩm:

Thời gian thực hiện:

Khu dịch vụ nghỉ dưỡng Vinh Mỹ

Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

39,58 ha

656 tỷ đồng

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái gắn với văn hóa bản địa

QI/2021 – QIV/2023
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CHƯƠNG IV

QUẢN TRỊ RỦI RO

Vai trò của quản trị rủi ro

Thực hiện quản trị rủi ro năm 2020

Chiến lược quản trị rủi ro năm 2021

1

2

3
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Với cách hiểu thông thường, rủi ro là khả năng 
xảy ra thiệt hại cho doanh nghiệp (DN) do các 
tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, trên thực 
tế hoạt động của DN thường xuyên phải đối 
mặt với thách thức và cơ hội, khi đó rủi ro đã 
được nhìn nhận tổng quát hơn, trong đó gồm 
cả các tình huống có thể đem lại lợi ích cho 
DN nếu như có sự quản lý phù hợp. Cách hiểu 
này được các tổ chức tư vấn quốc tế như 
COSO1 ERM-2004… sử dụng để định nghĩa về 
rủi ro trong việc đưa ra hướng dẫn xây dựng 
quản trị rủi ro DN: Rủi ro là ảnh hưởng của các 
yếu tố không chắc chắn đến mục tiêu của DN, 
theo đó:

- Chỉ khi có mục tiêu thì mới có rủi ro, bất kỳ sự 
thay đổi nào của mục tiêu hoạt động, mục 
tiêu kinh doanh cũng sẽ làm thay đổi về các 
rủi ro của DN;

Như đề cập ở rất nhiều phần trong Báo cáo thường niên năm 2020 đó là Hội đồng quản trị và Ban 
lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhận thấy việc quản trị rủi ro doanh nghiệp là một 
trong những điểm mấu chốt để đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của doanh 
nghiệp. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã quyết định hoàn thiện hệ thống Quản 
trị rủi ro bằng việc thay đổi mô hình quản trị và thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Vậy quản trị rủi 
ro doanh nghiệp là gì và có ảnh hưởng như thế nào?

- Rủi ro liên quan đến tính bất định, có thể ảnh 
hưởng đến mục tiêu DN một cách tiêu cực (đe 
dọa) và tích cực (cơ hội). Đây là tính 2 mặt của 
1 rủi ro khi có thể làm tăng hoặc giảm giá trị 
DN.

Quản trị rủi ro DN là thiết lập một quy trình 
mang tính hệ thống và có nguyên tắc được áp 
dụng để hoạch định chiến lược và áp dụng 
trong phạm vi toàn DN. Do không thể loại bỏ 
hoàn toàn các rủi ro nên các DN cần áp dụng 
mô hình quản trị rủi ro DN để kịp phát hiện 
các sự kiện, đánh giá và quản lý những tình 
huống xấu nhất có khả năng xảy ra nhằm 
giảm thiểu tác động tiêu cực và nắm bắt cơ 
hội.

Thứ nhất, tăng cường công tác quản trị DN, 
bằng cách cung cấp thông tin cho HĐQT/Hội 
đồng thành viên các rủi ro trọng yếu và các 
biện pháp cần thực hiện.

Thứ hai, hỗ trợ DN hoàn thành mục tiêu chiến 
lược đã đề ra thông qua các công cụ quản trị 
rủi ro, cụ thể:

- Đánh giá khả năng xảy ra và ảnh hưởng của 
các tình huống xấu, xây dựng các biện pháp 
ngăn ngừa, ứng phó, hoặc quản lý ảnh hưởng 
của các tình huống tới DN trong trường hợp 
xảy ra.

- Quản trị rủi ro không tập trung vào các rủi ro 
cụ thể mà vào nguồn gốc gây ra thiệt hại cho 
DN. Từ đó, hỗ trợ cấp quản lý trong việc cải 
thiện hiệu quả hoạt động của DN.

- DN ứng phó hiệu quả với môi trường kinh 
doanh thay đổi thông qua việc nhận diện, ưu 
tiên và lập kế hoạch ứng phó với các rủi ro, 
giúp DN chủ động xử lý tình huống khủng 
hoảng.

Thứ ba, xây dựng lòng tin và đáp ứng 
kỳ vọng ngày càng cao của nhà 
đầu tư và các bên liên 
quan. Hiện nay, các 
nhà đầu tư, các tổ 
chức đánh giá tín 
dụng có thể yêu 
cầu DN công bố 
khả năng quản lý 
rủi ro để có cơ sở 
đánh giá mức độ 

tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro có thể gặp 
phải. Nếu các DN quản lý rủi ro tốt sẽ xử lý 
được các vấn đề hiệu quả hơn khi xuất hiện 
trong hoạt động kinh doanh;

Thứ tư, nhất quán chiến lược và văn hóa rủi ro. 
Quản trị rủi ro DN giúp cấp quản lý tập trung 
thiết lập chính sách, xác định trọng tâm, cơ 
chế điều hành, cải thiện các công cụ định 
lượng rủi ro, tăng cường trách nhiệm quản lý 
rủi ro và tạo điều kiện cho việc nhận diện kịp 
thời các thay đổi danh mục rủi ro của DN.

Thứ năm, tối ưu nguồn lực DN sử dụng cho 
quản lý và xử lý các rủi ro chính: Quản trị rủi ro 
cho phép DN thiết lập quy trình chuẩn trong 
việc nhận diện, đánh giá, phân tích, ưu tiên và 
quản lý các rủi ro chính.

Thứ sáu, tối ưu tương quan lợi nhuận và rủi ro. 
Quản trị rủi ro DN dựa trên mức độ rủi ro chấp 
nhận, giám sát, theo dõi và quản lý rủi ro một 
cách hợp lý, giúp DN kịp thời nắm bắt được 
các cơ hội (rủi ro cao, lợi nhuận cao).

Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” là cách tiếp 
cận đơn giản và hiệu quả, để tăng 
cường sự trao đổi giữa quản trị rủi ro 
và kiểm soát bằng cách làm rõ vai trò 
và nhiệm vụ của các bên liên quan. Do 
vậy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo 
đang xây dựng và ngày hoàn thiện hệ 
thống quản trị rủi ro công ty theo 
nguyên tắc này.

VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO1

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì?A

Mục tiêu của quản trị rủi ro DN không chỉ 
dừng ở việc giảm thiểu rủi ro, mà là quản lý 
các rủi ro một cách hiệu quả, toàn diện, làm cơ 
sở cho việc bảo toàn và phát triển các giá trị 

của tổ chức. Nói cách khác, quản trị rủi ro DN 
giúp cấp quản lý đưa ra các quyết định chính 
xác, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại trong quá 
trình vận hành DN

Sự cần thiết của quản trị rủi ro doanh nghiệpB

Tầm quan trọng của quản trị rủi ro DN: 
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Vai trò trách nhiệm trong quản trị rủi ro được thể hiện qua nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” đối với DN, 
tách biệt rõ vai trò của 3 nhóm đối tượng liên quan đến quản trị rủi ro hiệu quả. Cung cấp một 
cách nhìn mới về hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo sự thành công liên tục của các sáng kiến 
quản trị rủi ro và thích hợp với mọi tổ chức, giúp tăng cường hiệu quả của hệ thống quản trị rủi 
ro.
Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” được xây dựng nhằm hỗ trợ HĐQT/Hội đồng thành viên và Ban Tổng 
giám đốc/Ban giám đốc trong hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát. Trong đó, HĐQT/Hội đồng 
thành viên và Ban Tổng giám đốc/Ban giám đốc đảm bảo nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” được áp 
dụng phù hợp với tổ chức DN.

Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

theo thông lệ quốc tế

Hội dồng quản trị/Ủy ban Kiểm toán

Quản lý cấp cao

Vòng bảo vệ 3Vòng bảo vệ 1 Vòng bảo vệ 2

Kiểm soát tài chính

An ninh

Quản lý rủi ro

Chất lượng

Kiểm tra

Tuân thủ

C
ơ 

q
u

an
 k

iể
m

 t
oá

n
 đ

ộc
 lậ

p
 (b

ên
 n

g
oà

i)

C
ác

 c
ơ 

q
u

an
 b

an
 h

àn
h

 lu
ật

 lệ

Quản lý

hoạt động

hàng ngày

Kiểm toán

nội bộ

Các biện pháp

kiểm soát

nội bộ

(Hình: Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” trong quản trị rủi ro)

Vòng bảo vệ 2 theo dõi, 

giám sát rủi ro: Vòng này có 

trách nhiệm quản lý rủi ro chung 

cho toàn DN và tuân thủ; được thiết 

lập để củng cố, xây dựng và giám sát 

vòng bảo vệ 1 và đảm bảo vòng bảo vệ 1 đã 

được thiết kế phù hợp về quy trình, biện pháp 

kiểm soát và hoạt động đúng định hướng. 

Vòng bảo vệ 2 có thể tham gia vào việc 

sửa đổi và xây dựng hệ thống quản trị 

rủi ro, kiểm soát nội bộ và tham 

gia vào hỗ trợ hoạt động của 

vòng bảo vệ 1.

Vòng bảo vệ 3 đảm 

bảo kiểm tra, kiểm toán 

độc lập đối với vòng bảo vệ 1 

và 2: Bao gồm các bộ phận thực 

hiện hoạt động kiểm toán nội bộ, báo 

cáo trực tiếp cho HĐQT/Hội đồng 

thành viên về tính hiệu quả 

của hoạt động quản lý và 

kiểm soát rủi ro.

Vòng bảo vệ 1 phát hiện 

và quản lý rủi ro: Vòng này 

gồm các bộ phận chức năng kinh 

doanh và bộ phận chức năng hỗ trợ 

(nhân sự, công nghệ thông tin, kế toán tài 

chính…). Vòng này có trách nhiệm duy trì và 

thực hiện các quy trình kiểm soát, quy trình quản 

lý rủi ro. Tùy vào sự phân cấp, phân quyền 

trong DN, các trưởng bộ phận thuộc vòng 

bảo vệ 1 có trách nhiệm xây dựng và 

triển khai quy trình chi tiết, kiểm 

soát và giám sát việc thực 

hiện quy trình.



Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong doanh 
nghiệp đã thực hiện xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 2020 về việc đổi mô hình từ Ban kiểm soát 
sang Ủy ban kiểm toán. Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2020 phê chuẩn, Hội đồng quản 
trị đã thực hiện kiện toàn bộ và thiết lập các lớp hàng rào về quản trị rủi ro:

- Kiện toàn lại bộ máy của Ủy ban kiểm toán trên cơ sở Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thành lập.

- Kiện toàn bộ máy của Ủy ban chiến lược trên cơ sở Tiểu ban chiến lược đã thành lập.

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và tuyển dụng nhân sự chủ chốt cho Ban kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nội bộ hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản trị DN. Các kiểm toán viên 
nội bộ có thể thực hiện việc kiểm toán để đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cải tiến quy trình 
quản trị hoặc thực hiện tư vấn các vấn đề quản trị do DN thực hiện. Hoạt động tư vấn thường hay 
được thực hiện đối với hệ thống quản trị chưa hoàn thiện hoặc các vấn đề quản trị tồn đọng.

Thông thường, hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cải tiến 
các quy trình quản trị ở những nội dung sau:

1 - Quy trình đưa ra các quyết định về chiến lược và hoạt động có được chính thức thiết lập và vận 
hành một cách nhất quán hay không?

2 - Quy trình giám sát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát có được thực hiện đầy đủ và hiệu quả 
không?

3 - Các hoạt động tăng cường các giá trị và đạo đức phù hợp trong DN có được thiết kế và triển 
khai hiệu quả hay không?

4 - Quy trình liên quan đến trách nhiệm báo cáo và công tác quản lý hiệu quả hoạt động trong tổ 
chức của DN có được thiết kế phù hợp và thực hiện một cách hiệu quả hay không?

5 - Quy trình trao đổi thông tin về rủi ro và kiểm soát với các bộ phận liên quan trong DN có đầy 
đủ, chính xác và kịp thời không?

6 - Việc điều phối các hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT/Ban kiểm soát, kiểm toán độc 
lập, KTNB, các cấp quản lý có được thực hiện một các hiệu quả không?

Đạo đức kinh doanh bất động sản chính là uy tín, thương hiệu của một đơn vị, là trách nhiệm của 
chủ đầu tư đối với sản phẩm của mình làm ra. Và là phương châm để quản trị rủi ro. Không phải 
chỉ có trách nhiệm trước và trong khi bán mà kể cả sau khi đã bán xong, chủ đầu tư phải có trách 
nhiệm quản lý hậu mãi, đảm bảo môi trường sống tốt trong khu vực dự án. Nhất là trong thời kỳ 
khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến Việt Nam, khi mà mọi thư hầu như gặp 
rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính. Từ những nhận thức như vậy, Hội đồng quản 
trị và Ban lãnh đạo công ty trong năm 2020 đã thực hiện quản trị rủi ro những mặt sau: 
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Kiện toàn hệ thống quản trị rủi roA

Chức năng của Kiểm toán nội bộB

Thực hiện quản trị rủi ro năm 2020C

THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO NĂM 20202

Phê
duyệt

Thực
hiện

Giám
sát

Đề xuất/
Thay đổi

Kiểm
tra/

Rà soát

HĐQT

Các
bộ phận

chức năng

BĐH

UBKT/
UBQLRR

BĐH, UBKT/
UBQLRR

Thực hiện
và giám sát

các giao dịchChính sách, giới
hạn và khẩu vị

rủi ro
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Tên rủi ro

Rủi ro sản phẩm &

định vị thị trường

Rủi ro về kinh tế vĩ mô

Rủi ro truyền thông

Rủi ro nhân sự kế thừa

Mô tả rủi ro

Sản phẩm không bắt kịp với xu hướng

và phù hợp với tình hình kinh tế, biến

đổi môi trường, khí hậu và dịch bệnh

Không nhận diện và thích nghi kịp thời

về những thay đổi kinh tế vĩ mô làm ảnh

hưởng đến quá trình phát triển quỹ đất,

chính sách kinh doanh

Không ngăn ngừa và xử lý kịp thời

thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến

uy tín và hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp

Thiếu nhân sự chủ chốt kế thừa và

đáp ứng cho hoạt động phát triển trong

phạm vi sâu rộng của doanh nghiệp

Biện pháp kiểm soát

Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm, không chỉ phân phối sản phẩm

của công ty mà còn của các đơn vị phát triển bất động sản khác để nắm

bắt được xu hướng, thị hiếu tiêu dùng của khách hàng và định vị phân

khúc sản phẩm phù hợp

Thường xuyên cập nhật các thông tin về kinh tế, chính trị để có phân tích

kịp thời nhằm mục đích xây dựng được loại hình bất động sản, thị trường

mục tiêu và chính sách kinh doanh phù hợp không làm ảnh hưởng đến

quá trình phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn, quá trình tạo lập

quỹ đất và triển khai, kinh doanh dự án

Theo dõi và cập nhật thường xuyên thông tin về doanh nghiệp trên các

phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo và kịp thời ứng xử

Duy trì thực hiện báo cáo đánh giá nhân sự, đào tạo nhân sự quản lý

chủ chốt và có thay thế kịp thời những vị trí không phù hợp

STT

1

2

3

4

Rủi ro chiến lược

Tên rủi ro

Rủi ro công tác GPMB

Rủi ro pháp lý dự án

Rủi ro năng lực

quản lý dự án

Rủi ro kinh doanh

Rủi ro tài chính

Rủi ro về năng lực

vận hành quản lý

tài sản sau đầu tư

và hậu mãi

Mô tả rủi ro

Công tác giải phóng mặt bằng không

thuận lợi, chi phí đền bù tăng, chủ đất

yêu sách, chi phí dự phòng tăng…

Những quy định chưa rõ ràng của luật

pháp do chưa đáp ứng kịp với nhu cầu

sở hữu và phát triển sản phẩm trong

cuộc sống

Chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu,

tiến độ thi công bị chậm và chi phí triển

khai dự án tăng

Chiến lược kinh doanh, thời điểm ra

hàng và kế hoạch bán hàng không phù

hợp dẫn đến ảnh hưởng đến kế hoạch

dòng tiền thu về

Chính sách, quy định tín dụng của ngân

hàng thay đổi làm ảnh hưởng đến việc

thu xếp tài chính triển khai dự án và tài

trợ cho khách hàng mua

Thiếu kinh nghiệm vận hành tòa nhà

hoặc không có quy trình quản lý chuyên

nghiệp nhưng Ban quản trị tòa nhà vẫn

chi phối hoạt động này. Từ đó ảnh

hưởng đến chất lượng dịch vụ không

đạt yêu cầu hoặc sai quy định, chưa khai

thác hết tiềm năng của tài sản và hiệu

quả kinh doanh của bất động sản cũng

không cao. Những vụ tranh chấp, kiện

tụng về cách vận hành chung cư, nhà

cao tầng của các nhà đầu tư thứ cấp và

khách hàng xuất phát từ nguyên nhân này

Biện pháp kiểm soát

Lập kế hoạch và phương án giải phóng mặt bằng chi tiết, phối hợp với

các cơ quan chức năng để cập nhật kịp thời chính sách, đơn giá đền bù

và hỗ trợ để chủ đất phối hợp nhận đền bù và di dời

Cập nhật thường xuyên các thay đổi về quy định của luật pháp, tư vấn

trao đổi thường xuyên với các cơ quan chức năng nhà nước để hoàn

thiện pháp lý dự án, tránh những tranh chấp kiện tụng xảy ra trong quá

trình kinh doanh và đưa sản phẩm vào vận hành

Chuyên môn hóa chuyên nghiệp từng giai đoạn phát triển của dự án để

có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và cập nhật được những

thay đổi về sản phẩm, thị trường và công nghệ nhằm đưa ra những tư vấn

có chất lượng để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo ra quyết định 

Theo dõi cập nhật thông tin kinh tế, thị trường bất động sản và xây dựng

hệ thống phân phối chủ động để có chiến lược, chính sách bán hàng

phù hợp

Cập nhật chính sách kinh tế vĩ mô thường xuyên, giữ liên lạc chặt chẽ

với các ngân hàng để cập nhật được chính sách, quy định tín dụng của

nhà nước và ngân hàng nhằm xây dựng một kế hoạch tài chính triển khai

dự án phù hợp và chính sách tài trợ tín dụng cho khách hàng mua hợp lý.

Xây dựng đơn vị quản lý vận hành dịch vụ đô thị chuyên nghiệp và

chuyên môn hóa riêng biệt cho từng loại hình sản phẩm. Hiện công ty

sở hữu hai đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, một quản lý tòa nhà,

dịch vụ đô thị và một là quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

STT

5

6

7

8

9

10

Rủi ro hoạt động
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CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO NĂM 20213

1. Rà soát cơ cấu và hệ thống toàn diện 
trên mọi mặt bao gồm con người, thị 
trường, sản phẩm, tiến độ triển khai, cách 
thức triển khai và quy trình thực hiện.

3. Thực hiện đánh giá rủi ro, 
đánh giá kiểm soát tích hợp 
với kiểm toán nội bộ

5. Theo dõi và giám sát 
kết quả hoạt động

7. Phát động các hoạt động 
cải tiến và tinh gọn

2. Tích hợp quản lý rủi ro vào hoạt 
động chiến lược, hoạt động quản lý, 
triển khai và kinh doanh dự án.

4. Tổ chức đào tạo 6. Kiểm tra chéo các 
kết quả đánh giá

1 3

2
4 6

5 7
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CHƯƠNG V

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững

Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững năm 2020

Hoạt động phát triển cộng đồng

Bảo vệ môi trường gây dựng tương lai

Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh

1

2

3

4

5
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Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải 
Phát đã xây dựng sứ mệnh của doanh nghiệp 
bao gồm:

- Tạo dựng những sản phẩm dịch vụ đạt tiêu 
chuẩn cao, chất lượng tuyệt đối đến với khách 
hàng.

- Xây dựng một môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, phát huy tối đa khả năng của mỗi cá 
nhân, tạo cơ hội cho những tài năng và con 
người tâm huyết cùng phát triển sự nghiệp 
lâu dài.

- Mang lại cho cổ đông lợi ích tối ưu và bền 
vững thông qua mô hình quản trị doanh 
nghiệp và quản lý rủi ro chuyên nghiệp chuẩn 
mực.

- Hài hòa lợi ích xã hội và lợi ích doanh nghiệp, 
chung sức đóng góp xây dựng cộng đồng, 
bảo vệ môi trường, cùng tạo nên một cuộc 
sống giàu đẹp văn minh trường tồn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát luôn xây 
dựng và duy trì mục tiêu tăng trưởng của 
doanh nghiệp song hành với việc đóng góp 
xây dựng phát triển đất nước. Công ty luôn ý 
thức được mối liên hệ giữa sự lớn mạnh của 
doanh nghiệp và đảm bảo những giá trị bền 
vững cho tương lai. Chúng tôi luôn hiểu rằng, 
mọi sự phát triển không cân đối trong xã hội 
có thể gây những tác động tiêu cực đến chính 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Song song với việc khẳng định sự 
tăng trưởng và phát triển bền vững, Công ty 
luôn hướng tới việc tạo lập giá trị cho cộng 
đồng, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động 
đến môi trường, bảo vệ hệ sinh thái thiên 
nhiên, và mong muốn cùng với các doanh 
nghiệp trong cả nước xây dựng nền kinh tế 
đất nước phát triển và hùng mạnh.

Trong sứ mệnh của mình, chúng tôi luôn hướng 
tới những mục tiêu tăng trưởng và phát triển 
bền vững cho bản thân doanh nghiệp, xã hội và 
đất nước. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng và 
phát triển bền vững, chúng tôi đặt ra chiến lược 
phát triển như sau: 

- Chiến lược phát triển bền vững luôn song 
hành với chiến lược kinh doanh của doanh 
nghiệp: Cùng với chiến lược tăng trưởng hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh mang lại lợi nhuận bền vững cho các 
cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và khách hàng, 
Công ty luôn chủ động áp dụng những sáng 
kiến về công nghệ, nguyên vật liệu an toàn vào 
các dự án, sản phẩm bất động sản nhằm mục 
đích tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, 
đem lại lợi ích tiêu dùng cho khách hàng và 
giảm thiểu lãng phí tài nguyên.  

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cốt lõi 
của doanh nghiệp có giá trị cao: Sản phẩm khi 
ra thị trường luôn có tính thanh khoản cao, 
không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà 
còn là những sản phẩm có giá trị đóng góp cho 
sự phát triển của xã hội và đất nước. 

- Quản lý các tác động đến môi trường trong 
quá trình đầu tư, xây dựng: Chúng tôi luôn đặt 
mục tiêu giảm thiểu những tác động của môi 
trường vào quá trình vận hành sản xuất kinh 
doanh, đặt nền tảng cho hiệu quả kinh doanh 
lâu dài bằng cách áp dụng những nguyên tắc 
đầu tư có trách nhiệm trong các dự án, áp dụng 
công nghệ tiên tiến, hợp lý để tối ưu hóa và sử 
dụng nguồn nguyên liệu, năng lượng hiệu quả. 

- Đầu tư và tạo lập các giá trị bền vững với nhà 
đầu tư, đối tác và khách hàng: Chúng tôi luôn 
duy trì  và phát triển mối quan hệ bền chặt với 
đối tác và các nhà cung cấp, căn cứ trên nguyên 
tắc tuân thủ pháp luật, đảm bảo hiệu quả kinh 
doanh đồng thời cũng cam kết trách nhiệm với 
xã hội.  

- Con người là sức mạnh: Chúng tôi hiểu rằng 
để hiện thực hóa mục tiêu và thực hiện chiến 
lược thì con người là trung tâm, là yếu tố quyết 
định. Do đó, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng 
của mỗi cá nhân để tạo ra sự khác biệt và sức 
mạnh tập thể, xây dựng lợi thế cạnh tranh lâu 
dài. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi 
đào tạo, nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 
cho đội ngũ nhân sự, thực hiện quyền bình đẳng 
giới trong doanh nghiệp, kịp thời khen thưởng 
và hỗ trợ nhân viên đạt được những mục tiêu cá 
nhân trong sự nghiệp. 

Năm 2020 – năm của sự gián đoạn và đứt gãy 
chuỗi cung ứng trên toàn cầu,  đại dịch COVID-19 
được ví như hiện tượng “thiên nga đen” chưa 
từng có trong lịch sử nhân loại đã củng cố thêm 
tầm quan trọng của các giá trị bền vững, và khi 
xây dựng một chiến lược có tầm nhìn toàn diện 
sẽ đem lại cho doanh nghiệp khả năng phục hồi 
nhanh chóng. Tại thời điểm dịch bệnh bùng 
phát, Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động kinh 
doanh, triển khai những phương án bán hàng 
qua những kênh trực tuyến, đảm bảo công ăn 
việc làm cho CBNV, đồng thời vẫn chung tay chia 
sẻ những khó khăn với cộng đồng, xây dựng xã 
hội tốt đẹp. 

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG1

Mục tiêuA

Chiến lượcB
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Đối với một doanh nghiệp bất động sản hàng 
đầu, hiệu quả hoạt động kinh tế là đảm bảo 
khả năng tài chính vững mạnh, duy trì kết quả 
sản xuất kinh doanh, là nền tảng cốt yếu để 
Hải Phát đem lại lợi ích cho người lao động, cổ 
đông và những đối tác. Đây cũng là nguồn lực 
kinh tế cần thiết để Công ty đóng góp cho 
ngân sách nhà nước, thực hiện tái đầu tư cho 
các giải pháp phát triển bền vững như những 
chương trình chia sẻ khó khăn với cộng đồng, 

xây dựng một xã hội lớn mạnh, thịnh vượng. 
Tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến nền kinh tế cả nước nói chung 
và ngành bất động sản nói riêng. Đứng trước 
những thách thức đó, Ban Lãnh đạo Hải Phát 
đã từng bước xoay trục chiến lược, xây dựng 
từng chiến lược để thích nghi với mọi biến 
động của thị trường để duy trì và phát triển ổn 
định.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 20202

Phát triển kinh tế bền vữngA

Với chiến lược “Con người là sức mạnh”, Hải 
Phát luôn khẳng định nguồn nhân lực là yếu 
tố nòng cốt góp phần xây dựng doanh nghiệp 
phát triển. Chính điều đó, chúng tôi luôn xây 
dựng môi trường làm việc lý tưởng cho cán bộ 
nhân viên, khích lệ tinh thần cho CBNV với 
tinh thần “trao quyền – trao trách nhiệm” để 
mỗi cá nhân phát huy năng lực của mình, 
đóng góp vào sự phát triển chung của Công 
ty.
Hải Phát còn xây dựng các chính sách lương 
thưởng rõ ràng, phù hợp với từng vị trí công 
việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn và để 
đảm bảo cán bộ nhân viên sẽ có một mức thu 
nhập tốt và xứng đáng với những cống hiến và 
đóng góp của mình. Ngoài ra, Công ty cũng 
luôn duy trì những chính sách cơ bản như bảo 
hiểm xã hội, thưởng lễ, lương tháng 13 hay 
những hoạt động giao lưu nội bộ gắn kết 

CBNV.
Những giá trị bền vững mà Hải Phát đang dần 
tạo dựng luôn lấy yếu tố Con Người làm kim 
chỉ nam cho mọi hoạt động, chúng tôi luôn 
duy trì nguồn nhân lực ổn định, chất lượng 
cao, quan tâm và dành những chế độ đãi ngộ 
về vật chất cũng như đảm bảo đời sống tinh 
thần cho CBNV.

Nhằm tiếp tục phát triển thương hiệu với mục 
tiêu tiếp cận khách hàng, Hải Phát liên tục 
đầu tư và xây dựng các chương trình tuyển 
dụng xây dựng đội ngũ ứng viên chất lượng 
cao, sẵn sàng làm việc trong môi trường cạnh 
tranh, năng động đồng thời đáp ứng nhu cầu 
của thị trường. Quy trình tuyển dụng được tối 
ưu hóa, thuận lợi, đảm bảo nguồn nhân sự 
hiệu quả, chất lượng. 

Các chương trình đào tạo nhân sự luôn được 
Hải Phát chú trọng đầu tư và là trọng tâm 
trong chính sách phát triển nguồn nhân lực. 
Công ty thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ để phục vụ cho nhu cầu của công 
ty như: Đào tạo tập huấn nghiệp vụ tuyển 
dụng, nghiệp vụ bán hàng. Công tác đào tạo 
được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và 
đúng quy định, kịp thời phổ biến, tập huấn 

nghiệp vụ cho cán bộ khi nhà nước sửa đổi 
hay ban hành chính sách mới như chương 
trình bồi dưỡng luật doanh nghiệp và luật đầu 
tư. Ngoài ra Hải Phát còn cử cán bộ chuyên 
trách tham dự các khoá đào tạo dành cho cấp 
quản lý như chương trình chuyên sâu về Ủy 
ban kiểm toán và chương trình trực tuyến 
kiểm toán nội bộ để kịp thời nâng cao hiệu 
quả của công tác quản trị nội bộ. Trong năm 
2020, Hải Phát đã thực hiện 9 khóa đào tạo kỹ 
năng cho môi giới, 120,000 giờ đào tạo cho cán 
bộ lãnh đạo.  

Công ty luôn tạo điều kiện để cho toàn thể cán 
bộ nhân viên có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến 
thức, phát triển nghề nghiệp để nâng cao giá 
trị bản thân cũng như phục vụ sự phát triển 
của công ty. 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực  B

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lựci

Nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là ưu tiên 
hàng đầu trong chiến lược phát triển bền 
vững của Hải Phát. Chất lượng nguồn nhân 
lực được khẳng định với trên 70% có trình độ 
từ đại học trở lên, đảm bảo quá trình công tác 
và xây dựng công ty phát triển bền vững. Bên 
cạnh đó Hải Phát luôn đảm bảo bình đẳng 
giới với tỉ lệ cán bộ nữ chiếm 43% tổng số cán 
bộ công nhân viên.

Đa số lao động có độ tuổi từ 30 đến 42, đây độ 
tuổi mà người lao động đã có những trải 
nghiệm thực thế, có độ chín chắn nhất định 
và là độ tuổi vàng đối với lĩnh vực ngành nghề 
đầu tư bất động sản. Đặc biệt trong đó có 
nhiều lao động trẻ, nhiệt huyết đã và đang 
đảm đương các vị trí quản lý và quản lý cấp 
cao tại doanh nghiệp. 

Cơ cấu nguồn nhân lực bình đẳng, chất lượng cao ii

Căn cứ theo mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững được xây dựng bởi Hội đồng quản trị, Ban 
điều hành của Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát đã triển khai những chính sách và các chương 
trình hành động phát triển bền vững, kết hợp với việc tuân thủ về môi trường xã hội trong chính 
những hoạt động kinh doanh hàng ngày. 

Tỷ lệ nhân sự theo giới tính
Nam  |  Nữ

43%

18% 14%

64%

17%

37%

46%

4%

57%

Tỷ lệ nhân sự theo trình độ
Thạc sĩ  | Đại học
Cao đẳng  |  Khác

Tỷ lệ nhân sự theo thâm niên
>10 năm  |  5-10 năm  |  <5 năm
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Không chỉ chú trọng đến việc phát triển kinh 
doanh Hải Phát còn đặc biệt coi trọng nền 
móng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, giàu 
tình nhân ái, chung tay góp sức với cộng đồng. 
Trong năm qua Hải Phát  đã thực hiện trách 
nhiệm đối với cộng đồng bằng cách triển khai 
nhiều chương trình từ thiện, gây quỹ tại các 
địa phương. 
Cụ thể, trong đợt đợt mưa lũ tại Miền Trung 
vào cuối năm 2020, với mong muốn san sẻ 
một phần khó khăn, giúp người dân sớm ổn 
định cuộc sống sau thiên tai, Hải Phát đã 

quyên góp và trao tặng gần 1 tỷ đồng tiền mặt 
cho đồng bào vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý, Hải 
Phát đã chung tay mang Tết đến với các bệnh 
nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông.
Những hoạt động trên đã thu hút sự tham gia 
đông đủ của 100% tập thể CBNV và Ban lãnh 
đạo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái 
của Công ty và đồng thời lan tỏa các mục tiêu 
phát triển bền vững với giá trị cốt lõi trong văn 
hóa doanh nghiệp. 

Hoạt động tương thân tương áiA

Với cam kết đặt lợi ích khách hàng là ưu tiên 
hàng đầu, Hải Phát luôn chú trọng cung cấp 
những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, 
xây dựng mối quan hệ bền vững với khách 
hàng. Công ty luôn duy trì những chính sách 
sau bán hàng - duy trì chất lượng sản phẩm, 
chương trình hậu mãi nâng cao sức khỏe và 

đời sống tinh thần cho khách hàng. Công ty 
thường xuyên tổ chức các hoạt động cho các 
cư dân nơi đây vào các dịp Lễ, Tết trong năm. 
Thông qua mỗi sự kết, các dân cư có cơ hội 
gắn kết với nhau, lan tỏa giá trị sống văn minh, 
xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần ngày 
càng phong phú. 

Đối với khách hàngB

Năm 2020, Hải Phát điều chỉnh mô hình hoạt 
động, làm rõ từng chức năng nhiệm vụ và làm 
cơ sở để đánh giá mức độ hiệu quả trong các 
hoạt động của các bộ phận chuyên môn, gắn 
tiền lương, thu nhập của người lao động với 
hiệu quả công việc thông qua cơ chế tự thu 
chi (khi điểu chuyển nhân sự về các công ty 
con).
Năm 2020 Hải Phát thực hiện trẻ hóa đội ngũ 
lãnh đạo cấp cao, thực hiện bổ nhiệm nhiều 
lãnh đạo thuộc các vị trí phó tổng giám đốc và 

tương đương ở thế hệ 8x có kiến thức và kinh 
nghiệm tích lũy lâu năm thuộc các lĩnh vực 
đảm nhiệm. Với việc bổ nhiệm những nhân sự 
trẻ tuổi, có kinh nghiệm, trải nghiệm và nhiều 
nhiệt huyết, Hải Phát sẽ từng bước thay đổi hệ 
thống quản trị, phương thức tiếp cận và xử lý 
công việc để hướng tới một hệ thống quản trị 
tiên tiến tiệm cận với xu hướng quản trị tiên 
tiến quốc tế, tăng hiệu quả và hiệu suất xử lý 
công việc và phát huy các giá trị cốt lõi của Hải 
Phát.

Cơ cấu bộ máy tổ chức và chất lượng các cấp độ quản lýiii

Với chiến lược phát triển bền vững, Hải Phát 
luôn duy trì mức thu nhập ổn định cho nhân 
sự qua các năm. Số lượng CBNV trong năm 
2020 là 96 người với mức lương trung bình  
đạt 24.000.000 VND/tháng, tăng trưởng 15% 
so với 2019.  Đặc biệt trong năm 2020 nền kinh 
tế nói chung và các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực đầu tư bất động sản nói riêng 
chịu tác động nặng về bởi dịch COVID-19 hầu 
hết đều cắt giảm nhân sự và cắt giảm lương, 
thì Hải Phát luôn đảm bảo mức thu nhập cho 
CBNV và không có nhân sự nghỉ việc. 

Một số chế độ chính sách lương thưởng cụ thể 
như điều chỉnh tăng lương, lương tháng 13, 

thưởng Tết Nguyễn Đán, điều chỉnh tăng 
lương kịp thời dựa trên kết quả năng lực qua 
mỗi kỳ đánh giá, bổ sung các khoản phụ cấp 
cố định như phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện 
thoại, phụ cấp ăn trưa, v.v. 

Bên cạnh các chính sách về lương thưởng, Hải 
Phát còn xây dựng nhiều chế độ phúc lợi hấp 
dẫn nhằm thu hút và tạo sự gắn bó giữa cán 
bộ nhân viên với công ty, cụ thể các chính 
sách sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản, 
hiếu hỉ; chính sách du lịch, du xuân và các 
chính sách chăm sóc sức khỏe và cân bằng 
cuộc sống cho cán bộ nhân viên. 

Chương trình phúc lợi cho CBNViibổ sung
cbnv
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Từ những ngày đầu tiên thành lập, Hải Phát 
đã không ngừng nghiên cứu và ứng dụng 
nhiều thành tựu khoa học tiên tiến vào xây 
dựng. Công ty mạnh dạn áp dụng các giải 
pháp như thiết kế theo tiêu chuẩn bền vững, 
sử dụng công nghệ vật liệu mới cho kiến trúc 
và kết cấu, các thiết bị công trình có hiệu suất 
cao, tiết kiệm năng lượng như sử dụng hệ 
thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện năng; 
sử dụng vật liệu kính cách nhiệt đảm bảo lấy 
sáng tự nhiên và hạn chế thoát nhiệt; sử dụng 
các giải pháp quản lý điện năng tiên tiến hiện 
nay; Quản lý giám sát hệ thống điều hòa trung 
tâm, hệ thống điện động lực và các hệ thống 

khác v.v. đảm bảo giảm chi phí vận hành, cũng 
như tiết kiệm điện năng cho công trình. Bên 
cạnh đó, vỏ công trình được tính toán chi tiết 
các lớp vật liệu giảm nhiệt cho tường, vật liệu 
không phát thải, sử dụng kính low-e cho cửa 
sổ; giải pháp cơ điện được cân nhắc sử dụng 
đồng bộ như lắp đặt các thiết bị giúp tiết kiệm 
năng lượng tối đa cho toàn bộ công trình. 
Ngoài ra Hải Phát luôn chú trọng việc thúc đẩy 
đa dạng trong việc sử dụng đất, các hình thức 
hoạt động đô thị để tạo ra sự cộng hưởng 
trong phát triển đô thị, cùng với cấu trúc quy 
hoạch rõ ràng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu hiện 
tại và tương lai lâu dài. 

Nguồn nguyên vật liệu được tối ưu hóaA

Hiểu được rằng giá trị cốt lõi của một dự án là 
đem lại những lợi ích kinh tế xã hội đồng thời 
bảo vệ môi trường xung quanh, Hải Phát cam 
kết tuân thủ các Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn về 
môi trường hiện hành với tất cả các dự án như 
Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh (QCVN 05:2003/BTN-
MT), tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), nước 
thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT).
Hải Phát đã đầu tư, nghiên cứu thiết kế hệ 
thống xử lý nước thải có công nghệ cao, đảm 
bảo những quy định hiện hành về bảo vệ môi 
trường và đưa ra các yêu cầu về bảo vệ môi 
trường vào văn bản mời thầu. Trong quá trình 
thực hiện dự án, Hải Phát xây dựng các 
chương trình quản lý và giám sát môi trường, 
cam kết thực hiện đúng yêu cầu quan trắc 

định kỳ và gửi báo cáo quan trắc tới cơ quan 
nhà nước về bảo vệ môi trường, đồng thời xây 
dựng và duy trì hoạt động liên tục hệ thống xử 
lý nước thải, đảm bảo chất lượng nước thải ra 
hệ thống thoát nước chung khu vực theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt, thực hiện các biện pháp đảm bảo an 
toàn về cháy nổ, từ đó khẳng định rằng Hải 
Phát luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, 
phát triển gắn liền và đi đôi với bảo vệ, từ đó 
giúp kiến tạo nên những đô thị xanh thông 
minh, những công trình đẳng cấp, mang lại 
giá trị sống đích thực.
Trong năm 2020, CTCP Đầu tư Hải Phát không 
bị xử phạt về việc không tuân thủ luật pháp và 
các quy định về môi trường.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường B

Là một trong những nhà phát triển bất động 
sản hàng đầu, Hải Phát luôn coi trọng việc xây 
dựng và phát triển mạng lưới đối tác để cùng 
chia sẻ cơ hội và hợp tác trong các lĩnh vực 
đầu tư, tài chính, xây lắp và kinh doanh bất 
động sản.

Hải Phát đã trở thành đối tác tin cậy của hàng 
loạt những doanh nghiệp hàng đầu trong các 
lĩnh vực khác nhau như: hệ thống định chế tài 
chính, công ty xây dựng, dịch vụ, vật liệu xây 
dựng. 

Đối với đối tác và nhà cung cấpC

Hải Phát luôn đảm bảo kết quả sản xuất kinh 
doanh, nâng cao năng lực quản trị và minh 
bạch thông tin, trả cổ tức đều đặn ở mức 
15%/năm. Công ty nghiêm túc thực hiện việc 
công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 

số 155/2015/TT-BTC, đồng thời liên tục đa dạng 
hóa các kênh cung cấp thông tin giúp cho cổ 
đông và nhà đầu tư liên tục cập nhật định 
hướng chiến lược, kết quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

Đối với cổ đông và nhà đầu tưD

Quá trình đô thị hóa, gắn với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản cũng tạo ra một số tác 

động ảnh hưởng đến môi trường. Là một doanh nghiệp có trách nhiệm cao với xã hội, Công ty Cổ phần 

Đầu tư Hải Phát luôn ý thức được sự cấp thiết của việc bảo vệ môi trường và xem đây như một tiêu chí 

cốt lõi trong phát triển bền vững. Nhiều dự án của Công ty đã được trao giải thưởng “Công trình sử 

dụng năng lượng xanh” như dự án Roman Plaza, dự án HPC Land Mark 105.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GÂY DỰNG TƯƠNG LAI4
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- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên 
liệu (đất, cát, xi măng, đá,…) được phủ kín 
thùng xe, nghiêm cấm chở đầy, quá tải ngăn 
ngừa bụi phát tán ra môi trường.
- Xây dựng các rào chắn tạm thời bằng tôn 
(cao 3-4m) để ngăn không cho phát tán bụi từ 
công trường xây dựng ra bên ngoài và đặt các 
biển cảnh cáo nguy hiểm cạnh công trình.
- Tưới ẩm lên bề mặt các khu vực tập trung 
nguyên vật liệu trên các tuyến đường xe, 
phương tiện lưu thông đến công trường với 
tần suất 2 lần/ ngày để giảm thiểu bụi phát 

sinh trong quá trình xây dựng đến mức thấp 
nhất.
- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết 
bị sử dụng sẽ được kiểm tra sự phát thải khí 
theo Tiêu chuẩn Việt Nam đối với CO, hydro-
carbon và khói bụi (TCVN 6438-2001). Tất cả 
các thiết bị sử dụng cho xây dựng được Đăng 
kiểm Việt Nam cho phép về sự phát thải.
- Đường giao thông mặt bằng sân bãi của dự 
án đều được lát gạch để giảm thiểu bụi bị 
cuốn bay vào không khí, thiết kế bố trí trồng 
cây xanh trong khu vực dự án. 

Chính sách giúp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải: C

- Các loại chất thải được thu gom, phân loại và 
chuyển đến vị trí đổ thải theo quy định, không 
đổ chất thải rắn, chất thải dầu cặn của thiết bị 
xuống dòng chảy.
- Thuê lắp đặt nhà vệ sinh di động đặt ở góc 
của khu vực dự án, cách xa khu ở công trường 
và khu dân cư, xa nguồn nước sử dụng. Toàn 
bộ nước thải sinh hoạt của các nhà vệ sinh sẽ 
được vận chuyển sử lý với tần suất 3 ngày/lần. 

Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, 
nhà vệ sinh sẽ được tháo dỡ, hút bùn và lấp trả 
mặt bằng. 
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa xung 
quanh dự án, trên đó bố trí các hố ga lắng 
đọng, bùn, cặn thường xuyên nạo vét với tần 
suất 2 lần/tuần. Nước mưa khu vực dự án sau 
khi lắng đọng thoát vào hệ thống thoát nước 
chung của khu vực. 

Chính sách giảm thiểu ô nhiễm do các nguồn nước thải: D

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, toàn bộ 
chất thải rắn xây dựng được ký hợp đồng thu 
gom vận chuyển và xử lý với đơn vị có chức 
năng vận chuyển đến nơi đổ thải quy định của 
thành phố. Rác thải sẽ được thu gom và vận 
chuyển ra khỏi công trường hàng ngày. Chủ 
đầu tư cũng bố trí một đội công nhân phụ 
trách thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh 
trong giai đoạn xây dựng và đổ vào thùng rác 
tập trung. 

- Trong quá trình vận hành dự án, chủ đầu tư 
thực hiện quản lý chất thải rắn tiên tiến: phân 
loại CTR tại nguồn, đồng thời tại các khu vực 
nhà cao tầng, hệ thống thug om rác thải được 
thiết kế hiện đại, đảo bảo an toàn PCCC. Chủ 
đầu tư ký hợp đồng với công ty môi trường 
thu gom và xử lý rác thải phát sinh từ dự án.

Chính sách giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn: E
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- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động 
trong khu vực dự án, trên các đoạn đường 
chạy qua các khu dân cư tập trung không quá 
10km/h
- Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn 
trong thi công chỉ được phép làm việc vào ban 
ngày, hạn chế các tiếng động lớn: khoan cắt 
bê tông, trộn và đổ bê tông, đào xúc vào ban 
đêm.

- Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, 
hệ thống giảm âm bị hỏng, thường xuyên bảo 
dưỡng bộ phận giảm âm ở các thiết bị máy 
móc thi công.
- Bố trí các vách ngăn là hệ thống cây xanh tại 
các khu vực phát sinh tiếng ồn như các khu 
vực máy phát điện dự phòng tại các khu vực 
đặt cục nóng điều hòa. 

Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn: F

Thân thiện với môi trường là một trong những 
tiêu chí được Công ty đưa lên hàng đầu khi 
triển khai dự án. Bố cục quy hoạch của dự án 
được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các 
điều kiện hiện trạng của khu đất, lựa chọn giải 
pháp tối ưu để hạn chế tác động xấu của 
hướng nắng, hướng gió để cải thiện điều kiện 
vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu 
cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ 
nhiệt hoặc sưởi ấm công trình. Kiến trúc chủ 
đạo, ánh sáng, vật liệu hoàn thiện, màu sắc 
công trình phải phù hợp với không gian 
chung, kết hợp giải pháp thiết kế kiến trúc 
theo hướng sinh thái, sử dụng vật liệu xây 

dựng phù hợp với điều kiện khí hậu, tiết kiệm 
nặng lượng, tận dụng diện tích mái công trình 
trồng thảm cỏ cây xanh, tạo không gian thân 
thiện với môi trường và gắn kết với cảnh quan 
quy hoạch kiến trúc xung quanh. Các khu cây 
xanh, vườn hoa nghiên cứu tạo không gian 
mở, kết hợp với kiến trúc tiểu cảnh, đáp ứng 
yêu cầu thông gió, chống ồn, điều hòa không 
khí và ánh sáng, cải thiện tốt môi trường và khí 
hậu, đảm bảo nâng cao sức khỏe cho cư dân. 
Bên cạnh việc tạo dựng không gian cảnh 
quan xanh, tại mỗi căn hộ, Hải Phát còn tập 
trung vào các giải pháp thiết kế giúp tận dụng 
thông gió tự nhiên, tối ưu ánh sáng, tầm nhìn. 

Từ năm 2019, Hải Phát sử dụng Phần mềm 
quản trị nguồn nhân lực (CLECO) nhằm hệ 
thống hóa và quản trị hệ thống công việc 
trong công ty. Việc áp dụng công nghệ trong 
quản lý nhân sự đã giúp nâng cao năng suất 
lao động của CBNV đồng thời giúp các cấp 
quản lý đánh giá và đưa ra lộ trình phát triển 
đối với nhân sự. 
Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn 

biến phức tạp và chính phủ yêu cầu thực hiện 
cách ly Hải Phát linh hoạt sử dụng các phần 
mềm hỗ trợ làm việc, hội họp trực tuyến để 
giảm tải thời gian hội họp trực tiếp, tăng hiệu 
quả làm việc và giảm chi phí hành chính đồng 
thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu nâng cấp hạ 
tầng và xây dựng phương án phát triển các 
phần mềm ứng dụng hỗ trợ để nâng cao 
năng suất lao động.

Thiết kế tối ưu, thân thiện với môi trường G

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH5



CHƯƠNG VI

BÁO CÁO KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
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