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- Mở bán và khởi công thành công Khu căn hộ cao cấp LDG SKY tọa lạc tại cửa 
ngõ phía Đông TP.HCM, ngay khu đô thị Đại học Quốc gia với vốn đầu tư trên 
3000 tỷ đồng.
- Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho cư dân của Khu căn hộ 
Marina Tower.
- Hoàn thành Khu căn hộ Saigon Intela chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.
Trong năm 2021, LDG sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề tồn đọng, song song đó 
phát triển các dự án mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhà đầu tư, đối 
tác, sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao 
phó trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn tiếp tục căng thẳng và diễn biến khó 
lường.
Thay mặt cho Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo, và toàn thể cán bộ nhân viên, tôi 
xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư và đối tác đã luôn 
đặt niềm tin và đồng hành cùng LDG vượt qua những khó khăn trong năm vừa 
qua. Chính điều này đã giúp cho LDG dù đối mặt với nhiều khó khăn vẫn luôn có 
thể đứng vững và phát triển. Chúng tôi cũng mong rằng tiếp tục nhận được sự 
quan tâm, đồng hành và tin tưởng của Quý vị để tạo nên một thương hiệu LDG 
phát triển tự tin và vững chắc, vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Trân trọng,

Chủ tịch HĐQT

THÔNG ĐIỆP CỦA

CHỦ TỊCH HĐQT

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề 

từ dịch bệnh Covid-19. Bất động sản, xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành 

nghề gặp nhiều khó khăn, cần hỗ trợ. Đây là một năm “khai tử” đối với nhiều 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Nhiều doanh nghiệp 

bất động sản có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán mặc dù tăng 

trưởng về lợi nhuận nhưng dòng tiền kinh doanh lại “âm”. 

Dịch bệnh 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. Bên cạnh đó, các vướng mắc trong luật định chưa được tháo 

gỡ, quy trình pháp lý còn phức tạp và kéo dài, việc tiếp cận nguồn vốn vay 

còn nhiều rào cản, dẫn đến các doanh nghiệp đã khó lại càng khó hơn.

Do tình hình khó khăn chung, các hoạt động mở bán, đầu tư, tìm kiếm cũng 

như phát triển dự án của LDG bị giãn, hoãn, kéo dài thời gian, ảnh hưởng 

không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy năm vừa qua 

LDG không đạt được chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 đã giao phó, nhưng nhờ có những chiến lược linh 

hoạt, thích ứng nhanh với bối cảnh chung của nền kinh tế, cùng với nỗ lực của 

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, LDG GROUP 

vẫn đứng vững trước những khó khăn và cũng đạt được một số thành tựu 

như sau:

Kính thưa Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác,
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04 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 05BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020



2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

- Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề chủ lực và trọng tâm của LDG từ khi thành lập đến nay luôn là kinh 

doanh bất động sản gồm sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị … 

- Địa bàn kinh doanh:

Hiện nay, địa bàn kinh doanh của LDG đã được mở rộng ở cả 3 miền (Bắc, Trung 

và Nam) với các tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, 

Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ …

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 3. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ,

    TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Năm 2010, Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được thành lập với vốn điều lệ ban 

đầu là 50.000.000.000 đồng.

Năm 2013, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 50.000.000.000 đồng lên 

227.992.250.000 đồng.

Năm 2014, Công ty đã tăng vốn điều lệ 2 lần từ 227.992.250.000 đồng lên 

700.000.000.000 đồng và từ 700.000.000.000 đồng lên 750.000.000.000 đồng.

Năm 2015, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là LDG. Cũng trong năm này, Công 

ty đã chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền thành Công ty Cổ 

phần Đầu tư LDG.

Năm 2016, Công ty tăng vốn điều lệ từ 750.000.000.000 đồng lên 

884.997.550.000 đồng.

Năm 2017, Công ty tăng vốn điều lệ từ 884.997.550.000 đồng lên 

1.599.578.060.000 đồng.

Năm 2018, Công ty tăng vốn điều lệ từ 1.599.578.060.000 đồng lên 

1.906.144.540.000  đồng.

Năm 2019, Công ty tăng vốn điều lệ từ 1.906.144.540.000 đồng lên 

2.402.124.510.000  đồng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÒNG
PHÁP CHẾ

PHÒNG
HCNS

PHÒNG
CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
QUẢN LÝ THIẾT KẾ

PHÒNG
QS-HỢP ĐỒNG

PHÒNG
ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

PHÒNG
CÔNG NGHỆ NHÀ

THÔNG MINH

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG
DVKH

PHÒNG XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN
THANH TRA XÂY DỰNG

BAN
KIỂM SOÁT NỘI BỘ

BAN
TRỢ LÝ - THƯ KÝ

KHỐI
KINH DOANH TIẾP THỊ

KHỐI
XÂY DỰNG

KHỐI
VẬN HÀNH

Các công ty con
Công ty liên kết

Chi nhánh, VPĐD

PHÒNG
TÀI CHÍNH

BAN CUNG ỨNG
ĐẤU THẦU

PHÒNG
ĐẦU TƯ

PHÒNG
NGHIÊN CỨU-

KHAI THÁC

PHÒNG
PHÁP LÝ DỰ ÁN

KHỐI
ĐẦU TƯ

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

1

STT TÊN
CÔNG TY ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ

VỐN ĐIỀU LỆ
ĐĂNG KÝ

(NGÀN ĐỒNG)

TỶ LỆ
SỞ HỮU

Kinh doanh bất 
động sản

150.000.000 99,95%

2
Kinh doanh bất 
động sản

180.000.000 99,999%

3
Kinh doanh bất 
động sản

20.000.000 99,90%

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI 
THỊNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐỊA ỐC NAM SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ GRAND 
WORLD

Tầng 2, tòa nhà 194 
Golden Buiding, 473 Điện 
Biên Phủ, P. 25, Q. Bình 
Thạnh, TP.HCM

Tầng 2, tòa nhà 194 
Golden Buiding, 473 Điện 
Biên Phủ, P. 25, Q. Bình 
Thạnh, TP.HCM

Dự án Grand World, 
đường Cửa Cạn – Gành 
Dầu, Bãi Dài, xã Gành 
Dầu, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang

4
Kinh doanh bất 
động sản

54.000.000 99,90%CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY SẢN BÌNH MINH

Tổ 1, Ấp Hồ Tràm, Xã 
Phước Thuận, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu
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4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5. CÁC RỦI RO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính: Bất động sản thương mại và dịch vụ 

giải trí, Bất động sản căn hộ thông minh, Bất động sản khu đô thị, cung cấp 

sản phẩm và dịch vụ ưu việt, nâng cao giá trị cuộc sống.

Kinh tế – xã hội năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 bùng phát 

mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn đối mặt 

với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù được đánh 

giá thuộc nhóm quốc gia duy trì được sự tăng trưởng cao nhất thế giới, GDP năm 

2020 của Việt Nam ở mức 2,91%, thấp nhất trong 10 năm vừa qua.

Năm 2020 được xem là “nốt trầm” của thị trường Bất động sản Việt Nam. Theo báo 

cáo của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cũng cho thấy, 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc chỉ giữ lại 

khoảng 50% cán bộ, nhân viên để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, có khoảng 80% 

sàn giao dịch bất động sản phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, không phát 

sinh giao dịch...

Là đơn vị có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và phát triển các dự án Bất 

động sản quy mô lớn, LDG đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch 

kinh doanh năm 2020. Tuy nhiên, toàn bộ đội ngũ đã cùng chung tay đổi mới phương 

án bán hàng, đưa ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, ứng phó kịp thời với các 

thử thách trong thời kỳ đại dịch, duy trì hoạt động bình ổn của Công ty trong suốt 

năm qua.

Quản trị tài chính là vấn đề quan trọng đối với tất cả các công ty nói chung và đặc 

biệt quan trọng đối với các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản nói riêng. 

Quy mô các dự án lớn, thời gian triển khai dài, yêu cầu nguồn vốn nhiều là những 

đặc thù trong quản trị tài chính các dự án của LDG. 

Để hạn chế tốt nhất các rủi ro tài chính, LDG đẩy mạnh đào tạo và tuyển dụng nguồn 

nhân lực chất lượng cao, để nâng cao chất lượng dự báo dòng tiền, chủ động đưa 

ra các giải pháp kiểm soát nguồn thu-chi. Ban lãnh đạo định kỳ và thường xuyên 

đánh giá lại tình hình tài chính toàn Công ty để có định hướng kinh doanh phù hợp.

Song song với việc quản trị dòng tiền nội bộ, LDG chủ động đa dạng hóa kênh huy 

động vốn nhằm lựa chọn nguồn huy động chất lượng với chi phí thấp nhất. Trong 

năm 2020, LDG đã hợp tác với nhiều tổ chức tín dụng có uy tín trên thị trường như 

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

(VP Bank), Ngân hàng Thương Mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)….Kênh huy động 

vốn rộng và đa dạng đã giúp LDG luôn chủ động trong quản trị dòng tiền và duy trì 

hoạt động ổn định trong suốt thời kì đại dịch. Trong năm 2021, LDG có kế hoạch kêu 

gọi và hợp tác thêm với các tổ chức tín dụng, định chế tài chính trong và ngoài nước 

để cùng phát triển các dự án.

Thủ tục cấp phép cho các dự án được thắt chặt hơn, thủ tục pháp lý kéo dài đã tác 

động đến các công ty hoạt động Bất động sản và LDG không phải là ngoại lệ. 

Trong năm 2020, Công ty đang từng bước nỗ lực hoàn thiện pháp lý cho các dự án 

đang triển khai như Viva Park, The Viva City, High Intela, West Intela… nhằm mang 

đến quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông và Khách hàng.

Bên cạnh đó, LDG xây dựng bộ máy tổ chức với phòng Pháp lý Dự án và phòng Pháp 

chế sở hữu đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm. Công ty thường xuyên cập nhật các 

thay đổi trong chính sách, hệ thống Luật có liên quan, đánh giá tình hình pháp lý các 

dự án ngay trong giai đoạn đánh giá tính khả thi nhằm đảm bảo các dự án triển khai 

phù hợp với các yêu cầu của các quy định có liên quan.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

LDG đề ra các chiến lược, mục tiêu phát triển rõ ràng :

5.1. Rủi ro từ các yếu tố kinh tế, xã hội vĩ mô

5.2. Rủi ro về quản trị tài chính 

5.3. Rủi ro về pháp lý dự án 

Trở thành 1 trong 5 công ty phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam.

Đa dạng kênh huy động vốn, tối đa hóa dòng tiền, kiểm soát rủi ro.

Lấy khách hàng làm trọng tâm, đa dạng hóa cũng như nâng cao chất lượng 

sản phẩm để tối ưu hóa không gian sống và trải nghiệm của khách hàng.
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II. Tình hình hoạt động trong năm 2020

Chất lượng các dự án là một trong những yếu tố tiên quyết tạo nên uy tín cho một 

công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà ở. Vì vậy, rủi ro chất lượng các dự án 

không đảm bảo là vấn đề LDG luôn quan tâm và trăn trở.

Trong suốt hơn 10 năm hình thành và phát triển, từ các dự án Viva Park, Marina 

Tower, Saigon Intela, LDG Sky….LDG luôn nỗ lực để mang đến cho Qúy khách hàng 

những sản phẩm nhà ở chất lượng cao. Trong từng dự án, LDG luôn phân bổ đội ngũ 

Quản lý chất lượng giàu kinh nghiệm giám sát sát sao công tác thi công của nhà 

thầu. Công ty chú trọng đến việc tuyển chọn các đơn vị tư vấn giám sát uy tín trên 

thị trường (APAVE, IPC..) để hợp tác trong việc quản lý chất lượng các dự án.

Năm 2020, LDG tiếp tục chú trọng vào 3 mảng kinh doanh chiến lược bao gồm: 

Bất động sản khu đô thị, Bất động sản căn hộ và Bất động sản Thương mại dịch 

vụ và giải trí.

Tổng kết tình hình bán hàng trong năm 2020, LDG bán thành công gần 1.200 sản 

phẩm. Trong Quý IV-2020, LDG đã đưa ra thị trường sản phẩm dự án LDG Sky 

quy mô gần 1.700 sản phẩm và đã chốt thành công 600 sản phẩm trong 3 tháng 

bán hàng. Dự kiến, dự án này sẽ tiếp tục giữ mức hấp thụ tốt trong năm 2021.

Năm vừa qua, LDG duy trì triển khai xây dựng tại các dự án. Trong 6 tháng đầu 

năm 2020, LDG hoàn tất bàn giao cho khách hàng 800 căn hộ dự án Marina. 

Vào tháng 12 năm 2020, LDG bàn giao những căn hộ đầu tiên cho cư dân dự án 

Saigon Intela. Theo kế hoạch đặt ra, Công ty sẽ hoàn tất bàn giao nhà dự án 

Saigon Intela trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty đang từng bước hoàn thiện pháp lý cho các dự án đã, 

đang và chuẩn bị triển khai như The Viva City, Viva Park, High Intela, West Intela, 

LDG Grand Miền Trung…Đặc biệt, LDG đã hoàn tất việc trao giấy chứng nhận 

quyền sở hữu cho cư dân dự án Marina chỉ trong vòng 6 tháng kể từ ngày bàn 

giao nhà.

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, Doanh thu thuần hợp nhất 

và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của LDG lần lượt là gần 1.388 tỷ đồng và 12,9 tỷ 

đồng.

LDG luôn chú trọng đến phát triển con người. Vì vậy, rủi ro về an toàn lao động và 

sức khỏe nghề nghiệp luôn là vấn đề được quan tâm và chú trọng.

Nhằm đảm bảo an toàn lao động tại các dự án, LDG chú trọng tuyển dụng nhân sự 

có kiến thức chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, có tinh thần kỷ luật cao. Tất cả nhân 

viên, nhà thầu, đối tác… khi vào công trường đều được yêu cầu tuân thủ các quy 

định chặt chẽ tại công trường. Công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, kiểm 

tra về an toàn lao động tại dự án. 

5.4. Rủi ro về chất lượng dự án

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

5.5. Rủi ro về An toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp
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Saigon Intela là một trong những khu căn hộ tiêu chuẩn thông minh đầu tiên tại Việt 
Nam sẽ được bàn giao cho Khách hàng đầu năm 2021.

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Võ Đình Ban từ ngày 17/09/2020. 

Bổ nhiệm  ông Võ Đình Ban giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 

17/09/2020.

Bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Uyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 

17/09/2020.

2. Tổ chức và nhân sự 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án

Danh sách Ban điều hành

NGUYỄN MINH KHANG
Tổng Giám đốc

NGUYỄN QUỐC VY LIÊM
Phó Tổng Giám đốc

NGÔ VĂN MINH
Phó Tổng Giám đốc

VÕ ĐÌNH BAN
Phó Tổng Giám đốc

ĐẶNG QUANG HẢI
Giám đốc Tài chính

LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN
Kế toán trưởng

Những thay đổi trong Ban điều hành

Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình DươngVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ:
DTTP :
DTSXD  :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :49.583 m2

DTĐDA : 10.655 m2

75.200 m2

QUY MÔ:
3 Block cao 19 tầng

748 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Đại Thịnh Phát

1. Dự án Khu căn hộ ven sông Marina Tower

KDC 13E, xã Phong Phú,
huyện Bình Chánh, TP.HCM

VỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  :

DTĐDA : 

CTCP Bắc Phước Kiển 
(LDG là đơn vị hợp tác phát triển dự án)

2. Căn hộ thông minh ven sông Saigon Intela

62.525 m2

9.016 m2

86.904 m2

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

QUY MÔ:
2 Block cao 24 tầng

1.320 tỷ đồng
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Đại lộ Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCMVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ:
DTTP :
DTSXD  :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :
DTĐDA : 

QUY MÔ:
2 Block cao 22 tầng

934 tỷ đồng
CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Nam Sài Gòn

3. Khu căn hộ thông minh High Intela

36.450 m2

7.825,7 m2

53.260,7 m2

Số 69 đường An Dương Vương, P.16, 
Q.8, TP.HCM

VỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :
DTĐDA : 

QUY MÔ:
1 Block cao 21 tầng

373  tỷ đồngCTCP Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Nam Sài Gòn

4. Khu căn hộ thông minh West Intela

15.467,4 m2

2.920,9 m2

21.920,5 m2

Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, 
TP Cần Thơ

VỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :
DTĐDA : 

QUY MÔ:
187 nhà liên kế

415 tỷ đồngCông ty TNHH MTV Xây dựng Sao Vàng Tây Đô.
(LDG là đơn vị hợp tác phát triển dự án) 

Giang Điền, Trảng Bom, Đồng NaiVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

DTĐDA : 

QUY MÔ:
680 căn nhà phố & biệt thự
8 căn shophouse

1.059 tỷ đồngCông ty cổ phần Đầu tư LDG

6. Dự án khu đô thị thông minh Viva Park

5. Dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô

18.488 m2

34.482 m2

44.734,5 m2

Đây là mô hình nhà phố thông minh xây sẵn kiểu mẫu tại các khu đô thị thông minh do 
LDG đầu tư các tỉnh, thành phố ở miền Tây Nam Bộ.

Khu đô thị thông minh Viva Park nằm liền kề Khu du lịch sinh thái thác Giang Điền được 
đầu tư theo mô hình khu đô thị áp dụng tiêu chuẩn nhà ở thông minh. Dự án còn có các 
tuyến phố kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, khu công viên Cầu vồng hơn 4000m2, 
trung tâm y tế Viva Park, trung tâm thương mại và trường học…

82.614 m2

182.200 m2

161.942,9 m2
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Giang Điền, Trảng Bom, Đồng NaiVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ:
DTTP :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

DTĐDA : 

QUY MÔ:
3.200 nền nhà liên kế
và 37 nền biệt thự

1.084 tỷ đồng
Công ty cổ phần Đầu tư LDG

7. Dự án The Viva City

11.826,2  m2

898.274  m2

Giang Điền, Trảng Bom, Đồng NaiVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :
DTĐDA : 

QUY MÔ:
619 gian hàng

125 tỷ đồngCông ty cổ phần Đầu tư LDG

8. Dự án TTTM Viva Square

Quận Sơn Trà, Thành phố Đà NẵngVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :
DTĐDA : 

QUY MÔ:
Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng

4.655  tỷ đồngCông ty cổ phần Đầu tư LDG

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng NinhVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

DTĐDA : 

QUY MÔ:
Khu TM-DV-GT-TT
đa chức năng

26.000 tỷ đồng
Công ty cổ phần Đầu tư LDG

10. Dự án LDG Grand Miền Bắc

9. Dự án LDG Grand Miền Trung

68.931 m2

290.920 m2

171.427 m2

Đây là mô hình nhà phố thông minh xây sẵn kiểu mẫu tại các khu đô thị thông minh do 
LDG đầu tư các tỉnh, thành phố ở miền Tây Nam Bộ.

Được mệnh danh là Châu Âu thu nhỏ ngay cửa ngõ Sài Gòn, The Viva City là tổng thể 
các nét văn hóa đặc trưng của Châu Âu cổ điển nhưng không kém phần hiện đại và 
sang trọng.

Viva Spuare là khu Trung tâm thương mại kết hợp giữa loại hình chợ truyền thống và 
siêu thị thương mại hiện đại. Vị trí nằm liền kề khu công nghệ cao, Khu du lịch sinh thái 
thác Giang Điền và nhiều khu đô thị khác, dễ dàng kết nối đến các khu thương mại lớn 
tại Biên Hòa.

704.980 m2

4.185.815 m2

1.636.098 m2
8.892 m2

21.158 m2

12.859 m2
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TP. Thủ Đức, TP.HCMVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  :

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :
DTĐDA : 

QUY MÔ:
30 tầng, 1.453 sản phẩm

3.911 tỷ đồngCông ty cổ phần Đầu tư LDG

Giang Điền, Trảng Bom, Đồng NaiVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ:
DTTP :
DTSXD  : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

DTĐDA : 

QUY MÔ:
534 căn nhà liên kế
và 113 căn biệt thự

1.080 tỷ đồng
Công ty cổ phần Đầu tư LDG

14. Dự án Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái

13. Khu căn hộ LDG River

102.886  m2

23.898 m2

172.152  m2

69.260 m2

191.005 m2

153.188 m2

Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng TàuVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ:
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

DTĐDA : 

QUY MÔ:
Khu TM-DV-GT-TT
đa chức năng

16.033 tỷ đồng
Công ty cổ phần Đầu tư LDG

Phường Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình DươngVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ: DTTP :
DTSXD  : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

DTĐDA : 

QUY MÔ:
5 Block căn hộ cao 30 tầng

2.944 tỷ đồng
Công ty cổ phần Đầu tư LDG

12. Khu căn hộ LDG SKY

11. Dự án LDG Grand Miền Nam

2.225.750 m2

132.345 m2

20.878 m2

206.634 m2

DTTP :
DTSXD  :

288.883 m2

1.107.691 m2
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1

STT TÊN
CÔNG TY TỔNG TÀI SẢN DOANH THU THUẦN LỢI NHUẬN

285.537.959.514 

471.212.432.708 (370.490.761)

19.589.865.216 (122.970.838)

58.307.094.295 (78.557.822)

874.784.709.139 1.066.637.616

-

-

-

2

3

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI 
THỊNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐỊA ỐC NAM SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ GRAND 
WORLD

4
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY SẢN BÌNH MINH

Tổng tài sản toàn Công ty tại ngày 31/12/2020 giảm 5,4% so với thời điểm 31/12/2019 do 

cấn trừ giữa ghi nhận giảm giá trị hàng tồn kho cho các sản phẩm đã bàn giao cho 

khách hàng (Marina) và ghi nhận tăng cho các dự án mà Công ty đang triển khai (Viva 

Park, LDG Sky…). 

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 77% so với 

năm 2019. Bên cạnh ghi nhận doanh thu đến từ các dự án truyền thống tại Đồng Nai, 

trong năm 2020 LDG đã tiến hành bàn giao hầu như toàn bộ sản phẩm dự án Marina 

Tower cho khách hàng và ghi nhận doanh thu tương ứng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 23,4 tỷ đồng 

và 12,9 tỷ đồng, giảm 97% so với năm 2019. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 

trong năm 2020, đây cũng là kết quả đáng ghi nhận của LDG. 

Giang Điền, Trảng Bom, Đồng NaiVỊ TRÍ: DIỆN TÍCH :

CHỦ ĐẦU TƯ:
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ :

DTĐDA : 

QUY MÔ:
56 căn hộ thương mại

360 tỷ đồng
Công ty cổ phần Đầu tư LDG

15. Dự án Khu chung cư Viva Tower

DTTP :
DTSXD  :

28.000 m2

21.452 m2

37.339,43 m2  

B. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a. Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần bán hàng
và cung cấp dịch vụ

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

5.848.491 5.531.704 -5,4%

784.580 1.388.440 77,0%

753.203 23.494 -96,9%

603.283 12.910 -97,9%

Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/Giảm
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- Kết thúc năm 2020, chỉ tiêu về khả năng thanh toán của LDG được cải thiện và duy trì 
ở mức an toàn. Chỉ số về khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh tại ngày 
31/12/2020 đạt lần lượt 1,68 lần và 1,23 lần, cho thấy Công ty hoàn toàn đảm bảo khả 
năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn trả.

- Cơ cấu nợ, nợ vay trên tổng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản duy trì ở mức thấp trong 
năm 2019 và 2020. Hệ số sử dụng nợ trên tổng tài sản của LDG là 0,44 lần và bằng 0,78 
lần vốn chủ sở hữu, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 
0,19 lần tăng so với thời điểm 31/12/2019 nhưng đây vẫn là mức tỷ lệ nợ vay rất thấp 
đặc biệt là đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản như LDG. 

- Chỉ số vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản trong năm 2020 là 0,72 và 
0,24, cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái do dự án Marina Tower đã được bàn giao, 
Công ty đã ghi nhận doanh thu – giá vốn tương ứng nên giá trị hàng tồn kho giảm. 

- Năm 2020, các hệ số sinh lời  ROA, ROE và ROS chỉ đạt từ 0,2% đến 1% và thấp hơn 

so với năm 2019. Nguyên nhân chính là phát sinh tăng đáng kể chi phí bán hàng tương 

ứng với doanh thu ghi nhận của dự án Marina Tower. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh 

đã ảnh hưởng đáng kể đến việc triển khai các kế hoạch kinh doanh toàn Công ty. Trong 

khi, Công ty vẫn phát sinh các chi phí ổn định hoạt động, quyền lợi cho cán bộ nhân 

viên nhằm duy trì đội ngũ mạnh để tạo sức bật khi tình hình dịch bệnh giảm và được 

đẩy lùi.

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮUb. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Số lượng cổ phần đang lưu hành:

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU
TỰ DO CHUYỂN NHƯỢNG

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU
HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

239.447.211 CỔ PHẦN

237.150.514 cổ phần 2.296.697 cổ phần

a. Cổ Phần

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Trong năm 2020, LDG đã thu hồi 375.200 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ 
việc làm cổ phiếu quỹ nâng tổng số cổ phiếu quỹ của LDG lên 765.240 cổ phiếu quỹ.
e. Các chứng khoán khác: Không có

b. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2021)

28.370.982 11,81%

28.370.982 11,81%

765.240   

211.076.229

0,32%

- -
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6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI Thu nhập của người lao động qua từng năm

a. Đối với môi trường

b. Chính sách liên quan đến người lao động

Các chính sách, phúc lợi của người lao động 2020

LDG đặt tiêu chuẩn cao nhất trong việc đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ưu tiên áp dụng công nghệ mới 
trong hoạt động xây dựng phù hợp với từng dự án, có phương án sử dụng hiệu quả và 
tiết kiệm các nguồn tài nguyên như năng lượng, nước, vật liệu xây dựng, sử dụng các 
vật liệu không nung, tái chế, vật liệu nhẹ; giảm thiểu ô nhiễm môi trường như không khí, 
tiếng ồn và môi trường nước trong quá trình thi công; quản lý thu gom, phân loại và xử 
lý chất thải, nước thải xây dựng trong quá trình thi công tại các dự án, tuân thủ các quy 
định của các cơ quan chức năng trong hoạt động xây dựng.

Nhận thức được nguồn lực con người chính là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của 

Công ty, quyết định chất lượng thương hiệu, hiệu quả kinh doanh và thành công của 

doanh nghiệp, LDG luôn cố gắng thiết lập những chính sách tạo nên một môi trường 

làm việc tốt nhất, mục tiêu sự phát triển của Công ty luôn gắn liền với sự phát triển của 

đội ngũ.

o Lương gồm có Tiền Lương tháng và Tiền Hoa hồng (đối với khối Kinh doanh – tiếp thị)

o Thưởng gồm có Thưởng định kỳ (thưởng và vinh danh 6 tháng đầu năm và cuối năm); 

Thưởng các Ngày lễ lớn (Tết Dương lịch, 30/4, 1/5; Quốc Khánh 2/9); Thưởng đột xuất.

o Phúc lợi tại LDG gồm có: Quà tặng khi CBNV kết hôn; Quà tặng 8/3; Quà tặng 20/10; 

Quà tặng Quốc tế thiếu nhi 1/6; Quà tặng khi sinh con; Khám sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ 

CBNV ốm đau hoặc tai nạn; Quà sinh nhật; Bảo hiểm sức khỏe cấp quản lý và người 

thân; Bảo hiểm sức khỏe cho CBNV có thâm niên;  Chế độ hiếu nghĩa dành cho người 

thân CBNV; Chế độ học bổng dành cho con cấp quản lý; Du lịch nước ngoài dành cho 

cấp quản lý; Du lịch - Team building; Quà Trung thu; Quà Tết Âm lịch; Tiệc tất niên,….

o Chế độ gồm Tiền cơm trưa; Tiền điện thoại (cấp Quản lý trở lên); Đồng phục.

o Ngoài ra, để hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên trong mùa đại dịch, Công ty hỗ trợ thêm 

1.000.000 đồng/cháu/tháng cho con của cán bộ, nhân viên dưới 18 tuổi.

Trước tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp trong năm vừa qua, LDG vẫn cố 
gắng đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo duy trì thu nhập và phúc 
lợi cho người lao động. Trong khi nhiều doanh nghiệp khác cắt giảm nhân sự, giảm 
lương thì trong tâm dịch LDG còn hỗ trợ thêm cho các nhân viên có con nhỏ số tiền 1 
triệu đồng/tháng cho mỗi bé trong thời gian nghỉ dịch không đến trường để cán bộ 
công nhân viên yên tâm làm việc.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng nhân sự của LDG là 245 người, trong đó:

STT TRÌNH ĐỘ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ

Trình độ đại học và sau đại học 76,33%1871

Trình độ cao đẳng và trung cấp 13,87%342

Lao động phổ thông 9,8%243

Tổng cộng 245 100%

76.33%

13.87%

9.8%

Trình độ đại học và sau đại học

Trình độ cao đẳng và trung cấp

Lao động phổ thông

2015 2016 2017 2018 2019

Mức lương
trung bình tháng (đồng) 12.797.474 17.541.977 18.641.623 17.934.522 18.261.642

2020

19.459.334
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Hình ảnh teambuilding 2020 tại Đà Lạt

TRAO TẶNG QUÀ CHO LỄ RA QUÂN
THÁNG THANH NIÊN 2020 TẠI TRẢNG BOM , ĐỒNG NAI

TỔ CHỨC TRAO TẶNG ỦNG HỘ BẢO HIỂM Y TẾ
CHO CÁC THƯƠNG BINH NHÂN DỊP KỶ NIỆM 27/7

LDG GROUP TRAO TẶNG 300 TRIỆU ĐỒNG
ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID

QUỸ FBL CỦA LDG GROUP GIÚP ĐỠ
CÁC GIÁO VIÊN TẠI Ô MÔN CẦN THƠ

TỔ CHỨC ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM CHO CÁC BÉ
TẠI HUYỆN TRẢNG BOM ĐỒNG NAI

TRAO TẶNG MÁY ATM GẠO 
CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG 

c. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

LDG vẫn luôn thực hiện các chương trình thăm hỏi, tặng quà đến trẻ mồ côi, người già 

neo đơn, tài trợ các chương trình vì cộng đồng.

Hằng năm, mỗi mùa Trung thu hay Tết nguyên đán, LDG còn tổ chức thăm hỏi cuộc 

sống, khảo sát và lấy ý kiến cư dân các dự án đã bàn giao cũng như dân cư khu vực 

lận cận dự án để mang lại môi trường sống cũng như trải nghiệm sống tốt hơn cho 

khách hàng.

28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 29BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020



III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc

1.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Tình hình tài chính

b. Tình hình nợ phải trả

a. Tình hình tài sản

Doanh thu thuần 784.580 2.133.000 1.388.440 65% 177%

603.283 601.000 12.910 2% 2,1%Lợi nhuận
sau thuế hợp nhất

THỰC HIỆN
2019

THỰC HIỆN
2020

% TH/KH
2020

(%)
TH2020/ TH2019

KẾ HOẠCH
2020

Tài sản ngắn hạn 3.943.310 67% 4.065.819 74% 3,1%

1.905.182 33% 1.465.885 26% -23,1%

5.848.491 100% 5.531.704 100% -5,4%

Tài sản dài hạn

TỔNG TÀI SẢN

Năm 2019 Năm 2020
Tỷ trọng 
năm 2019

Tỷ trọng
năm 2020

% tăng giảm
2020/2019

Nợ ngắn hạn 2.556.873 44% 2.422.378 44% -5,3%

168.592 3% 4.922 0% -97,1%

3.123.026 53% 3.104.404 56% -0,6%

5.848.491 100% 5.531.704 100% -5,4%

Nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

Năm 2019 Năm 2020
Tỷ trọng 
năm 2019

Tỷ trọng
năm 2020

% tăng giảm
2020/2019

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 ghi nhận 1.388 tỷ đồng, tăng 177% so với 

năm 2019 và đạt 65% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Doanh 

thu năm 2020 chủ yếu đến từ dự án Marina Tower, Viva Park, Pearl Riverside. Do khó 

khăn chung mà các doanh nghiệp đang gặp hiện nay như tình hình dịch bệnh diễn 

biến phức tạp, pháp lý dự án đang bị siết chặt nên LDG chưa đạt được kế hoạch đề ra.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 là 12,9 tỷ đồng, chưa đạt so với kế hoạch 

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao phó. Như đã đề cập ở trên, chi phí bán hàng 

tăng, các chi phí quản lý doanh nghiệp để duy trì hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục 

phát sinh trong khi các kế hoạch kinh doanh khó triển khai do các đợt giãn cách xã hội 

và tình hình dịch bệnh kéo dài là nguyên nhân chính dẫn tới mức lợi nhuận chưa đạt 

được như kỳ vọng.

- Trong năm 2021, LDG tiếp tục phát triển dự án LDG Sky song song với công tác hoàn 

thiện pháp lý cho các dự án hiện hữu (High Intela, West Intela, Viva Park, The Viva 

City…) nhằm tạo nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định trong thời gian tới.

- Tại ngày 31/12/2020 tổng tài sản của LDG đạt 5.532 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn 

chiếm 74% và tài sản dài hạn chiếm 26%. So với thời điểm 31/12/2019, tổng giá trị tài 

sản của LDG giảm 5,4% tương đương 317 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do sự tăng 

lên từ các khoản phải thu khác cho mục đích ký quỹ và sự giảm đi trong giá trị hàng 

tồn kho.

- Tài sản ngắn hạn chủ yếu bao gồm giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn 

hạn khác. Hai chỉ tiêu này có biến động khá lớn trong năm 2020. Giá trị hàng tồn kho 

giảm 22% tương ứng 640 tỷ đồng chủ yếu do dự án Marina đã bàn giao cho khách 

hàng trong năm. Các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 47% tương ứng 867 tỷ đồng 

do chuyển một số khoản phải thu dài hạn khác sang phải thu ngắn hạn theo điều 

khoản quy định với đối tác và tăng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần mua dự án.

- Tài sản dài hạn khác giảm 23% so với thời điểm 31/12/2019, tương đương 439 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chính là do chuyển một phần các khoản phải thu từ ký quỹ dài hạn sang 

phải thu ngắn hạn và tăng lên trong chi phí trả trước dài hạn.

- Công ty duy trì cơ cấu tổng nợ trên tổng nguồn vốn ổn định và ở mức an toàn trong 

suốt năm 2019 và năm 2020 trong đó tổng nợ phải trả chiếm tỷ trọng không quá 50% 

trong tổng nguồn vốn. 

- Tổng Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận 2.422.378 tỷ đồng, giảm 5,3% so 

với thời điểm 31/12/2019 chủ yếu do cấn trừ trong phát sinh tăng trong hạng mục phải 

trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và phát sinh giảm trong hạng 

mục Người mua trả tiền trước và hạng mục Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

- Nợ dài hạn giảm đáng kể 97,1% tương đương 163,6 tỷ đồng do giảm phải trả hợp tác 

đầu tư.
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

4. Định hướng hoạt động 2021 của LDG Group

Năm vừa qua, Ban Tổng Giám Đốc chú trọng vào công tác quản trị rủi ro. Trong bối 

cảnh dịch bệnh, Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nhận diện sớm các rủi ro và đưa ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm duy 

trì hoạt động ổn định.

Với quan niệm con người là tài sản quý giá nhất để phát triển doanh nghiệp, Ban Tổng 

Giám Đốc chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 

đó, các chính sách về lương, thưởng, phúc lợi được chú trọng nhằm đảm bảo sự cạnh 

tranh trên thị trường. Bộ máy nhân sự thường xuyên được đánh giá, đảm bảo tinh gọn 

và hiệu quả trong hoạt động.

Năm 2021, LDG tiếp tục chú trọng vào 3 mảng kinh doanh chiến lược: Bất động sản Khu 

đô thị, Bất động sản Căn hộ và Bất động sản Thương mại dịch vụ và giải trí tại Thành 

phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành có tiềm năng khác.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, đảm bảo các cam kết với quý khách hàng 

và cổ đông là ưu tiên hàng đầu của LDG. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ 

hội mở rộng quỹ đất sạch tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

Nhằm tạo tiền đề vững chắc và tiềm lực mạnh mẽ cho việc phát triển các dự án quy 

mô lớn trong thời gian sắp tới, bước sang năm 2021, LDG chú trọng vào công tác huy 

động vốn với các tổ chức trong và ngoài nước. Đa dạng kênh huy động, nguồn huy 

động uy tín và chi phí phù hợp là một trong những ưu tiên quan trọng trong năm tới.

Bên cạnh đó, Công ty luôn chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực thông qua tuyển 

dụng nhân sự chất lượng cao, đào tạo nhân sự kế thừa, duy trì và cải thiện các chính 

sách lương, thưởng, phúc lợi để giữ chân nhân tài.

Ban Tổng Giám Đốc đã cân nhắc và quyết định xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển 

các dự án giúp Công ty chủ động về quỹ đất, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 

và các năm tiếp theo như sau: 

1 Sài Gòn Intela
KDC 13E, Xã Phong Phú,

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM  

Đã hoàn thiện xây 

dựng, đang bàn giao 

cho khách hàng

9.016,0 62.525,0 86.904,0 Căn hộ
chung cư

1.311

2 High Intela
Đại lộ Võ Văn Kiệt,

Quận 8, TP.HCM

Đã hoàn thành xong 

phần móng hầm. Dự 

kiến bàn giao năm 2023

7.825,7 36.450,0 53.260,7 Căn hộ
chung cư

934

3 West Intela
69 An Dương Vương, 

Quận 8, TP.HCM

Đã hoàn thành xong 

phần móng hầm. Dự 

kiến bàn giao năm 2022

2.920,9 15.467,4 21.920,5 Căn hộ
chung cư

373

4 Maria Tower
Thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Đã bàn giao và đang 

cấp sổ cho khách hàng
10.655,0 49.583,0 75.200,0 Căn hộ

chung cư
748,0 

5 Viva City
Giang Điền, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Đang thực hiện các thủ 

tục pháp lý để cấp 

GCNQSD đất. Hạ tầng 

cơ bản đã hoàn thành.

898.274,0 402.318,0 Khu đô thị 1.084

6 Viva Square
Giang Điền, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Đã hoàn thành21.158,0 11.826,2 12.859,0 Trung tâm
thương mại

125 

7 Viva Park
Giang Điền, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Đang triển khai kinh 

doanh giai đoạn 3. Dự 

kiến bàn giao trong 

năm 2021

182.200,0 82.614,0 161.942,9 Khu đô thị 1.059 

8 Viva Tower
Giang Điền, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Đang thực hiện thủ tục 

pháp lý
21.452,0  28.000,0 37.339,4 Căn hộ 360,0 

9 Lâm Viên
Sinh Thái

Giang Điền, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Đang thực hiện thủ tục 

pháp lý
191.005,0 69.260,0 153.188,0 Khu đô thị 1.080 

10 Thành Đô
P. Châu Văn Liêm, Q. Ô 

Môn, TP.Cần Thơ

Đang triển khai xây 

dựng và kinh doanh
34.482,0 18.488,0 44.734,5 Khu đô thị 415

11 LDG Sky
P. Bình An, TP Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Đang triển khai xây 

dựng và kinh doanh
20.878,0 132.345,0 206.638,0 Căn hộ

chung cư
2.944

12 LDG River
Thành phố Thủ Đức, 

TP.HCM

Đang thực hiện thủ tục 

pháp lý
23.898,9 102.886,0 172.152,0 Căn hộ

chung cư
3.900,0 

13 LDG Grand
Miền Bắc

Thành phố Hạ Long,

tỉnh Quảng Ninh

Đang thực hiện thủ tục 

pháp lý
4.185.815,0 704.980,0 1.636.098,0 Khu TM-DV

-GT-TT
đa chức năng

26.000,0 

14 LDG Grand
Miền Trung

Quận Sơn Trà,

Tp Đà Nẵng

Đang thực hiện thủ tục 

pháp lý
290.920,0 68.931,0 171.427,0 Khu TM-DV

-GT-TT
đa chức năng

4.655,0 

15 LDG Grand
Miền Nam

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đang thực hiện thủ tục 

pháp lý
2.225.750,0 288.883,0 1.107.691,0 Khu TM-DV

-GT-TT
đa chức năng

16.033 
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a. Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của hội đồng quản trị

Năm 2020, trước sự bùng nổ, lan rộng và chưa thể kiểm soát của dịch bệnh Covid-19 đã 

gây ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế nói chung, HĐQT cùng Ban lãnh đạo luôn 

bám sát mọi hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban lãnh đạo cùng nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên 

Công ty, LDG đã đứng vững trước đại dịch. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu so 

với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó nhưng Công ty vẫn 

có lợi nhuận.

Năm 2020 là một năm thực sự khó khăn của nền kinh tế khi mà dịch bệnh Covid 19 kéo 

dài và ngày càng diễn biến khó lường, LDG cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, 

HĐQT luôn bám sát tình hình, giám sát và đồng hành cùng Ban Tổng Giám Đốc tuân 

thủ đúng Điều lệ Công ty; giám sát việc điều hành thông qua các chế độ báo cáo, kiểm 

soát, tham gia họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất; từ đó đưa ra nhiều chính sách, giải 

pháp kịp thời giúp Công ty đứng vững trong khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng các 

dự án, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. HĐQT ghi nhận những 

nỗ lực, quyết tâm, hành động quyết liệt  của Ban Tổng Giám đốc trong tình thế khó khăn 

vừa qua.

Trong năm tới, LDG sẽ phát triển thêm một số dự án ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM 

và Cần Thơ - những địa phương ưu tiên để phát triển các dự án căn hộ, đô thị. Ngoài 

ra, LDG tiếp tục đẩy nhanh các dự án phức hợp LDG GRAND và các khu căn hộ, đô thị 

đã M&A trước đó.

Với chủ trương, định hướng rõ ràng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị LDG đã 

đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp để thông qua các vấn đề quan trọng 

như sau:

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty V. Quản trị Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 1. Hội đồng quản trị

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

1.574

301

KẾ HOẠCH 2021
(TỶ ĐỒNG)

Nguyễn Khánh Hưng

Nguyễn Minh Khang

Lê Văn Vũ

Lê Văn Hưng

Ngô Ngọc Huyên

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020

1 01/2020/NQ-HĐQT 17/01/2020

Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 20202 02/2020/NQ-HĐQT 06/03/2020

Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 
2020-2025 tại ĐHĐCĐ 2020

3 03/2020/NQ-HĐQT 16/03/2020

Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến 
30/06/2020

4 04/2020/NQ-HĐQT 30/03/2020

Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Cty CP Bình 
Minh để nhận quyền phát triển dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh

5 05/2020/NQ-HĐQT 17/06/2020

Thông qua chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ Sông Đà Riverside6 06/2020/NQ-HĐQT 17/06/2020

Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT7 07/2020/NQ-HĐQT 18/06/2020

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 20208 08/2020/NQ-HĐQT 30/06/2020

Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty9 09/2020/NQ-HĐQT 17/09/2020

Thông qua đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT 
Việt Nam – chi nhánh Trường Sơn

10 10/2020/NQ-HĐQT 22/09/2020

Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo Quy chế ESOP 
năm 2018 và năm 2019

11 11/2020/NQ-HĐQT 06/10/2020

Thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt12 12/2020/NQ-HĐQT 27/11/2020

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

28.370.982

 362.500

11,81%

0,15%

34 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 35BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020



d. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Hiện tại HĐQT của LDG có 03 thành viên độc lập là ông Lê Văn Hưng, ông Lê Văn Vũ 

và ông Ngô Ngọc Huyên đã có nhiều đóng góp tích cực, đưa ra nhiều ý kiến khách 

quan, độc lập cho HĐQT, hoàn thành việc giám sát bộ máy quản lý, ngăn ngừa xung 

đột lợi ích, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông và Công ty.

LDG luôn tự hào mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật 

nói chung và các quy định về quản trị Công ty nói riêng. Trong quá trình vận hành, mô 

hình quản trị LDG luôn dựa trên nguyên tắc minh bạch, hợp lý, giữ vững giá trị cốt lõi.

BKS đã thực hiện giám sát và ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn 

tuân thủ Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty; Có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ 

cũng như trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

nhưng vẫn duy trì sự độc lập, khách quan của mình, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các 

quy định pháp luật, của LDG và vì lợi ích chung của LDG. Trong quá trình thực thi nhiệm 

vụ của mình, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho BKS hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo quy định

2. Ban kiểm soát

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị,
Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

Ông Từ Minh Lý

Ông Nguyễn Văn Bang

Bà Nguyễn Thị Yến Chi

1

2

3

Trưởng BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

THU NHẬP TỪ LƯƠNG,
THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN KHÁC

Năm 2019 Năm 2020

Hội đồng quản trị,
Ban TGĐ và Ban Kiểm soát (đồng) 12.058.656.741 10.863.494.166

205.775 116.0050,09% 0,05% Bán cổ phiếuNguyễn Quốc Vy Liêm1

62.992.372 -26,22% - Bán cổ phiếuCông ty Cổ phần

Tập đoàn Đất Xanh
2

Cổ đông lớn – 
Người có liên 
quan của TV 
HĐQT

25.063.200 -10,43% - Bán cổ phiếu
Công ty TNHH
XD – TM – DV

Hà Thuận Hùng
3

Cổ đông lớn – 
Người có liên 
quan của TV 
HĐQT
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CTCP Tập Đoàn Đất Xanh

CTCP Tập Đoàn Đất Xanh

CTCP Tập Đoàn Đất Xanh
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CTCP Tập Đoàn Thế Kỷ CTCP đầu tư Quốc Cường Gia Lai



VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH



52 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 53BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020



54 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 55BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH



VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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THANK YOU


