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1. Thông tin khái quát. 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bất động sản 
Sài Gòn Vi Na (tên cũ: Công ty Cổ phần Bất động sản 
Điện lực Sài Gòn Vi Na) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305316946 
do Sở Kế hoạch-Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 
16/11/2007, thay đổi lần 6 ngày 06/07/2012. 

- Vốn điều lệ: 626.258.340.000 đồng   

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  518.258.340.000 đồng 

- Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, 
TP.HCM 

- Số điện thoại: (08) 22418282 - (08) 38382030 

- Số fax: (08) 38381626 

- Website: www.landsaigon.vn 

- Email: info@landsaigon.vn 

- Mã cổ phiếu (nếu có):   

I/ THÔNG TIN CHUNG 

Số: …… /BC-LSG.TCKT          TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2014 

CÔNG TY
C PHN  BT
NG SN SÀI
GÒN VI NA

Digitally signed by
CÔNG TY C PHN
BT NG SN SÀI
GÒN VI NA
Date: 2014.03.20
10:48:37 +07:00
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2.1 Ngày thành lập: 

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thành lập ngày 
16/11/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008459 
do Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

2. Quá trình hình thành và phát triển.  

 



3 

 

 

 

Ngày 
20/10/2007 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập 
Công ty  

 

Ngày 
16/11/2007 

Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh 

 

Ngày  
06/07/2012 

Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD 
lần thứ 6 

 

Ngày 
28/07/2008 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Những sự kiện quan trọng: 
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Ngày 
27/04/2009 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 
22/04/2010 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2009 
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Ngày 
26/04/2011 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 
24/04/2012 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2011 
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Ngày 

25/04/2013 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 
01/02/2010 

UBND Q.5 ban hành Quyết định số 337/QĐ- 
UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 
1/500 cho giai đoạn 1 của dự án Khu phức hợp 
628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 8-8 Bis Hàm Tử), 
Phường 1, Quận 5, TP.HCM  

Ngày 
05/06/2010 

 
 
 
UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh 
chấp thuận chia 
dự án Khu phức 
hợp 8-8bis Hàm 
Tử thành 4 dự án 
thành phần. 
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Ngày 
05/10/2010 

Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp 
xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam trên địa bàn 
TP.HCM 

 

 

Ngày 17/11/2010 

 

UBND TP.HCM chấp 
thuận chủ trương đầu tư 
dự án Khu phức hợp 
628-630 Võ Văn Kiệt 
(số cũ: 8-8 Bis Hàm 
Tử), P.1, Q.5, TP.HCM 

Ngày 05/09/2011 

Sở Giao thông Vận 
tải  TP.HCM ban 
hành ý kiến thiết kế 
dự án Khu phức hợp 
628-630 Võ Văn 
Kiệt (số cũ:  8-8 Bis 
Hàm Tử), Phường 
1, Quận 5, TP.HCM  

Ngày 09/09/2011 

UBND TP.HCM chấp thuận 
đầu tư dự án Khu phức hợp 
628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 
8-8 Bis Hàm Tử), P.1, Q.5, 
TP.HCM 
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  Ngày 26/11/2011  
Tiến hành thủ tục động thổ Dự án thành phần hạ tầng 
kỹ thuật của Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, P.1, 
Q.5, TP.HCM. 

 Ngày 11/9/2013 
UBND TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định Điều chỉnh quy 
hoạch Khu chung cư 1 & 2: làm tầng hầm dưới các lô đất công 
viên lô 7,9 một phần đường số 1,3 trong dự án và điều chỉnh 
tầng cao khối đế thương mại của Chung cư 2 thuộc dự án Khu 
phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5. 
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Ngày 
26/12/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ngày 
10/12/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 
20/06/2012 

Khởi công Chung cư Ngọc Lan tại Phường Phú 
Thuận, Q.7, TP.HCM cùng với đồng chủ đầu tư là 
công ty SAVIMEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày mở bán Chung cư Ngọc Lan, P.Phú Thuận, Q.7, 
TP.HCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiệm thu, đưa vào sử dụng Chung cư Ngọc Lan, 
P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM. 
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Ngày  

05/03/2012 

 

 

Ngày  

21/05/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND Quận  Thủ Đức ban hành văn 
bản chấp thuận đầu tư dự án Chung cư 
kết hợp TM-DV tại số 6-8 đường 16 P. 
Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM do 
Công ty làm Chủ đầu tư. 

Sở Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ 
sở của dự án đầu tư xây dựng công 
trình Chung cư Linh Trung. 
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Ngày 
13/06/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 21/11/2012 

UBND Thành phố cho 
Công ty CP Bất động sản 

Sài Gòn Vi Na sử dụng đất 
để đầu tư xây dựng khu nhà 

ở kinh doanh tại phường 

Linh Trung, quận Thủ Đức. 

UBND TP.HCM công nhận Công ty là 
Chủ đầu tư dự án Chung cư kết hợp 
TM-DV tại số 6-8 đường 16 P. Linh 
Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM. 
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Ngày 19/12/2013 
Khởi công dự án Chung cư Linh Trung,  Quận Thủ Đức. 
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Ngày 16/18/2010  
Land Sài Gòn ký hợp đồng Hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư đường 
Nguyễn Văn Trỗi, TP. Bảo Lộc với Công ty CP Địa ốc Đà Lạt. 

Ngày 18/12/2013  
UBND Tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 7770/UBND-XD về việc chấp 
thuận cho Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chuyển nhượng dự án khu dân cư 
đường Nguyễn Văn Trỗi – TP Bảo Lộc cho Công ty CP Bất động sản 
Sài Gòn Vi Na 

Ngày 04/07/2011  
Khởi công dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Bảo Lộc 

Ngày 27/12/2011  
Hoàn thành, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư đường 
Nguyễn Văn Trỗi, TP. Bảo lộc, bàn gia cho địa phương. 
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3.1 Ngành nghề kinh doanh: 

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
4103008459 được cấp lần đầu ngày 16/11/2007, 
ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động 
sản, kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại 
trụ sở). Dịch vụ quản lý chung cư, nhà cao tầng. 
Dịch vụ tiếp thị. Trang trí nội thất. Xây dựng 
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Tư vấn đầu tư. Tư vấn 
xây dựng (trừ thiết kế công trình, giám sát thi 
công, khảo sát xây dựng). Môi giới thương mại.  

 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh . 

Trong và ngoài lãnh thổ đất 
nước Việt Nam. 

 

3.2. Địa bàn kinh doanh: 



15 

3.3. Bổ sung, 
hiệu chỉnh 

Giấy Chứng 
nhận Đăng ký 

Doanh nghiệp: 

 Bổ sung hiệu chỉnh lần 1 ngày 11/07/2008:  

Khai thác quặng sắt, quặng bô xít. Khai thác quặng kim 
loại khác.  

Khai thác quặng kim loại quý hiếm. Khai thác đá, cát, sỏi, 
đất sét. Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón 
(không hoạt động khai thác, khai khoáng tại trụ sở).  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng. Sản xuất 
đồ gỗ  xây dựng (không chế biến gỗ tại trụ sở). Sản xuất 
sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít (không 
sản xuất tại trụ sở).  

Sản xuất sản phẩm gốm sứ (không sản xuất tại trụ sở). Sản 
xuất xi măng (không sản xuất tại trụ sở). Sản xuất vôi, 
thạch cao, bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch 
cao (không sản xuất tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm từ chất 
khoáng phi kim loại (không sản xuất tại trụ sở).  

Sản xuất sắt thép, gang, kim loại màu và kim loại quý 
(không sản xuất tại trụ sở). Gia công cơ khí; xử lý và tráng 
phủ kim loại (không gia công, xử lý kim loại tại trụ sở).  

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối 
và điều khiển điện (không sản xuất tại trụ sở).  

Sản xuất pin và ắc quy (không sản xuất tại trụ sở).  
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- 

 

 

Sản xuất dây cáp, cáp điện và điện tử (không sản xuất tại trụ 
sở). Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại, thiết bị điện chiếu 
sáng, đồ điện dân dụng.  

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp, vật liệu xây dựng 
(không sản xuất tại trụ sở). Sản xuất đồ chơi, trò chơi, máy 
móc, thiết bị điện tử và quang học, thiết bị điện.  

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không lắp đặt tại 
trụ sở). Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện. Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán 
buôn thiết bị điện và linh kiện điện tử viễn thông.  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện. 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.  

Bán buôn quặng kim loại. Bán buôn sắt, thép. Bán buôn kim 
loại. Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác. Bán buôn tre, 
nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.  

Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn 
sơn, vecni. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán 
buôn đồ ngũ kim. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng.  

Dịch vụ quảng cáo bất động sản. Môi giới bất động sản. Định 

giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. 
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Bổ sung hiệu 
chỉnh lần 2 ngày 

03/07/2009 

Thay đổi một số thông tin người đại diện phần 
vốn góp của các cổ đông sáng lập. 

 

Bổ sung hiệu 
chỉnh lần 3 ngày 
24/12/2010 

Thay đổi vốn điều lệ giảm còn 628.258.340.000 
đồng; bổ sung thông tin về chi nhánh và văn 
phòng đại diện của Công ty tại 202A Lý Chính 
Thắng – P.9 – Q.3 – TP.HCM 

 

Bổ sung thông tin về chi nhánh của Công ty tại 
300D.03 lô D khu 300, đường Bến Chương 
Dương, P. Cầu Kho, Q.1 – TP.HCM 

Bổ sung hiệu 
chỉnh lần 4 ngày 
20/10/2011 

 

Bổ sung hiệu chỉnh lần 5 
ngày 15/05/2012 

 Bổ sung hiệu chỉnh lần 6 ngày 
06/07/2012 

Thay đổi tên mới của Công ty 
là Công ty Cổ phần Bất động 
sản Sài Gòn Vi Na, địa chỉ trụ 
sở chính: 628-630 Võ Văn 
Kiệt, Phường 1, Quận 5, 
TP.HCM 

 Thay đổi thông tin về địa chỉ chi 
nhánh của Công ty tại số 500 Võ 
Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 
1, TP.HCM và địa chỉ thường trú 
của Tổng Giám Đốc 

 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ 
máy quản lý. 
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Sơ đồ Tổ chức bộ máy Quản lý 
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5. Định hướng phát triển. 

5.1. Chiến lược phát triển dài hạn: 

- Xây dựng Công ty trở thành một thương hiệu uy tín hàng đầu 
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước.  

- Xây dựng và phát triển mạng lưới và chi nhánh, đơn vị thành viên 
để mở rộng phạm vi hoạt động ra các địa bàn trong nước và ngoài 
nước. 

5.2.  Chiến lược phát triển trung 
 hạn (5 năm đầu): 

- Xác định dự án đầu tư Khu phức hợp 628-630 
Võ Văn Kiệt (trước đây là 8-8 Bis Hàm Tử), 
Phường 1, Quận 5, TP.HCM là dự án trọng 
tâm; 

- Triển khai các dự án lớn đồng thời với các dự 
án vừa và nhỏ nhằm mục tiêu tạo doanh thu 
sớm và quay vòng vốn nhanh; 

- Ưu tiên hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự 
án bất động sản như khu dân cư, văn phòng 
đồng thời từng bước mở rộng các hoạt động 
khác như: dịch vụ, tư vấn, xây dựng; 

- Xác định thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 
là trọng tâm, từng bước phát triển thị trường ra 
các địa phương khác; 

- Lập và thực hiện chiến lược xây dựng và phát 
triển thương hiệu Công ty dựa trên 2 yếu tố cơ 
bản là chất lượng sản phẩm và môi trường làm 
việc chuyên nghiệp. 
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 Tập trung cho công tác chuẩn bị đầu 
tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ 
Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, 
TP.HCM. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Tập trung cho công tác triển khai 
thực hiện đầu tư dự án Chung cư 
kết hợp TM-DV tại số 6-8 đường 
16 P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

5.3. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2014: 

Tiếp tục đầu tư các dự án đang 
thực hiện và tìm kiếm thêm các dự 
án bất động sản khác với quy mô 
vừa phải để đảm bảo có sản phẩm 
đưa ra kinh doanh liên tục trong 
năm 2014 và các năm tiếp theo 
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Từng bước tìm hiểu để chuẩn bị mở rộng lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh: Tư vấn, xây lắp; Sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng v.v… 
 

 

Xây dựng chiến lược phát triển nhân sự 
và thực hiện công tác đào tạo để nâng 

cao năng lực của cán bộ nhân viên. 

Xây dựng chiến lược phát triển  

thương hiệu Công ty 

6. Các rủi ro.  

* Thị trường bất động sản suy thoái nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa 
có dấu hiệu hồi phục. 

* Một số đơn vị kinh doanh bất động sản hoạt động thiếu chuyên 
nghiệp, không giữ uy tín làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của khách 
hàng đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Trong năm 2013, Công ty tập trung triển khai dự án Khu phức hợp 628-
630 Võ Văn Kiệt -Phường 1, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh; dự án Chung cư 
Linh Trung –Quận Thủ Đức; Dự án Chung cư Ngọc Lan; dự án Khu đô 
thị mới Cửa Tiền –Nghệ An; căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh và khu dân 
cư đường Nguyễn Văn Trỗi –Thành phố Bảo Lộc – Lâm Đồng. 

 

- Công ty đã ký hợp đồng tư vấn lập dự án đầu 
tư và thiết kế xây dựng công trình của Khu chung 
cư 1&2 vào tháng 02/2012 với liên danh tư vấn 
TVS International (Mỹ) – Ardor – Star – HME 

(Việt Nam). Đơn vị tư vấn đã hoàn tất thiết kế sơ 
bộ và đang triển khai thiết kế cơ sở 

Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt do 

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) làm 
chủ đầu tư với quy mô 3,1 ha, trong đó EVNHCMC 
ủy quyền cho Công ty Land Sài Gòn tổ chức thực 
hiện các dự án thành phần: dự án Hạ tầng kỹ thuật, 
dự án Khu chung cư 1&2, dự án Khu cao ốc Văn 
phòng – Thương mại – Khách sạn. 
 

1.1. Dự án Khu phức hợp 
628-630 Võ Văn Kiệt, 
phường 1, quận 5: 

 

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013  
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- Dự án do Công ty làm chủ đầu tư, tọa lạc tại 
đường 16, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức 

với diện tích 4.075m2, quy mô 15 tầng gồm 
trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ.  

- Ngày 19/12/2013, dự án đã được khởi công xây 
dựng. 

- Công ty sẽ triển khai bán hàng trong năm 2014. 
 

 

 

1.2. Dự 
án Chung 
cư Linh 
Trung, 
quận Thủ 
Đức:  
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* Dự án do Công ty CP Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu 
Savimex làm chủ đầu tư, Land Saigon hợp tác với tỷ lệ góp 
vốn 50%. Quy mô dự án gồm 1 chung cư 18 tầng, được xây 
dựng trên khuôn viên đất rộng 5.443 m2, gồm 275 căn hộ và 

1.350 m2 sàn thương mại. 

1.3. Dự án Chung cư Ngọc Lan:  
 

 

* Dự án đã được bán hết 

trong năm 2009. Công trình 

được nghiệm thu bàn giao 

vào tháng 06/2012. Trong 

năm 2013, Công ty thực hiện 

việc bàn giao nhà cho khách 

hàng, thực hiện thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở, theo dõi thu tiền 

khách hàng theo hợp 

đồng. 
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* Dự án  đã được đầu 
tư hoàn tất cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật và 34 

nền móng trên 34 lô 

thổ cư. Hiện nay dự 
án đã được Công ty 
Cổ phần Địa ốc Đà 

Lạt chuyển nhượng 
cho Công ty Cổ phần 
Bất động sản Sài Gòn 

Vi Na làm chủ đầu tư 
hoàn toàn. 

1.4. Khu dân cư  đường Nguyễn 
Văn Trỗi,  Thành phó Bảo Lộc, 
Lâm Đồng: 
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Dự án khu đô thị mới Cửa Tiền, Thành phố Vinh, Nghệ An 

 

Dự án Phú Hoàng Anh 

1.5. Các dự án khác:  
- Công ty cũng tiếp tục kinh 
doanh sản phẩm của các dự án 
đã đầu tư từ các năm trước gồm:  
Khu đô thị mới Cửa Tiền, Thành 
phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Căn 
hộ cao cấp Phú Hoàng Anh. 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Giám đốc 

Nguyễn Quang Hiển 

 

Sinh ngày:  20/12/1965       

Quốc tịch: Việt Nam  

Giấy CMND:  023688467       

Ngày cấp: 13/05/2013   

Tại: Công an TP. HCM. 

Địa chỉ thường trú: 377/26 Lê Quang 
Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, 
TP.HCM. 

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Điện. 

Quá trình công tác:  

- 1992-1995: Cán bộ Kỹ thuật, Phòng Kỹ 
thuật, Công ty Điện lực TP.HCM. 

- 1995-1997: Phó Phòng Kỹ thuật, Công 
ty Điện lực TP.HCM. 

- 1997-1998: Trưởng Phòng kinh doanh, 
Công ty Điện lực TP.HCM. 

- 1998-2000: Trưởng Phòng QLXD, 
Công ty Điện lực TP.HCM. 

- 2000-2001: Trưởng Phòng Hợp tác 
Quốc tế và XNK Công ty Điện lực 
TP.HCM. 

- 2001-2007: Trưởng Ban Quản lý Dự án 
Lưới điện, Công ty Điện lực TP.HCM. 

- 12/2007 đến nay: Thành viên Hội đồng 
Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na 

 

2. Tổ chức và nhân sự. 

 

2.1. Danh sách 
Ban điều hành: 
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Kế toán trưởng 
 

Dương Minh Dũng 

CMND số : 0205214752      

Nơi cấp: Công an TP.HCM             

Ngày cấp: 29/07/2013. 

Sinh ngày: 14/05/1980. Nơi sinh: Hà 
Tĩnh. 

Đăng ký thường trú:  Căn hộ 802 Lô A, 
Chung cư Bộ đội Biên Phòng, Đường Nguyễn 
Văn Công, Phường 03, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ 
Chí Minh. 

Chỗ ở hiện nay: Căn hộ 802 Lô A, Chung cư 
Bộ đội Biên Phòng, Đường Nguyễn Văn 
Công, Phường 03, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí 
Minh. 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  

Quá trình công tác: 

- 04/2004-06/2005: Nhân viên kỹ thuật 
Công ty TNHH V.A.N.E.T 

- 7/2005-3/2010: Kế toán trưởng một số 
Công ty thành viên của Tập đoàn Mai 
Linh. 

- 09/2010-04/2011: Phó Giám đốc Ban Tài 
Chính Tập đoàn Khải Vy-Duyên Hải. 

- 06/2011 đến nay: Kế toán trưởng Công ty 
Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na. 
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2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên.  

* Tổng số cán bộ, nhân viên: 41 
người, trong đó: 28 nam, 13 nữ 
(đến 31/12/2013). Trình độ chuyên 
môn: Tiến sĩ: 01 người, thạc sĩ: 02 
người, cử nhân: 30 người, cao 
đẳng: 02 người, trung cấp: 03 
người, phổ thông trung học: 03 
người. 

*  Công ty vừa tập trung đơn giản 
hoá thủ tục hành chính, vừa xây 
dựng quy chế làm việc chuẩn mực 
và đầu tư trang thiết bị hiện đại để 
nâng cao năng suất lao động, cải 
thiện điều kiện làm việc cho nhân 
viên; xây dựng văn hoá doanh 
nghiệp, thành lập câu lạc bộ thể 
thao nhằm tạo sân chơi giải trí lành 
mạnh đồng thời nâng cao thể lực, 
sức khỏe cho cán bộ nhân viên. 
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Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn 
Kiệt: UBND Thành phố đã chấp thuận 
đầu tư dự án vào tháng 09/2011. Đơn vị 
tư vấn thiết kế đã hoàn tất thiết kế sơ bộ 
và đang thực hiện thiết kế cơ sở Khu 
chung cư 1&2. Dự kiến dự án sẽ được 
khởi công trong năm 2015. 

 

Dự án Chung cư Linh Trung: UBND 
Thành phố có quyết định cho Công ty sử 
dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở 
kinh doanh vào tháng 11/2012. Dự án 
được khởi công vào tháng 19/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tình hình đầu 
tư, tình hình thực 
hiện các dự án.  
  Năm 2013 Công 
ty thực hiện thủ 
tục pháp lý để 
triển khai các dự 
án sau: Đối với các dự án đã thực hiện đầu tư từ 

các năm trước, Công ty tiếp tục việc 
kinh doanh sản phẩm của dự án và thực 
hiện việc bàn giao sản phẩm cho khách 
hàng, cấp giấy chứng nhận quyền sở 
hữu đất/nhà ở cho khách hàng gồm: Dự 
án Chung cư Ngọc Lan, Dự án Khu đô 
thị mới Cửa Tiền, Thành phố Vinh, Tỉnh 
Nghệ An, Dự án Căn hộ cao cấp Phú 
Hoàng Anh, Dự án Khu dân cư đường 
Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Bảo Lộc, 
Tỉnh Lâm Đồng. 
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4.1. Tình hình tài chính:                                                         ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 
Năm 2012 % tăng giảm 

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín 

dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

 

 

 

 

565.280,69 

62.236,38 

(11.847,68) 

34.472,15 

15.329,45 

29.023,67 

21.793,46 

....... 

 

 

 

740.901,93 

6.002,99 

449,29 

32.542,96 

8.940,11 

26.989,11 

20.319,42 

4% 

 

 

 

- 23,7% 

     + 936,8% 

-2.737,0% 

   + 5,9% 

+71,5% 

+ 7,5% 

 + 7,3% 

 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 
            TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 
 

19,87 
 

17,19 

 
 

2,01 
 

1,52 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  Hệ số Nợ/Tổng tài sản  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
0,04 
0,05 

 
0.27 
0,37 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  Vòng quay hàng tồn kho:  Doanh thu thuần/Tổng tài sản   

 
1,12 
0,11 

 
0,06 

0,008 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  
thuần  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu   Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản    

 
0,350 

 
0,040 

 
0,039 

 
3,384 

 
0,027 

 
0,027 

 

 

4. Tình hình tài chính.  
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

5.1. Cổ phần: 

TT Nội dung 
 Số lượng cổ phần 

đang lưu hành  

 Số lượng cổ 
phần bị hạn chế 
chuyển nhượng  

 Số lượng cổ 
phần được 

chuyển nhượng 
tự do  

1 Số lượng cổ phiếu 51.825.834 - 51.825.834 

2 Mệnh giá (đồng/cổ phiếu) 10.000 - 10.000 

3 Giá trị cổ phiếu (đồng) 518.258.340.000 - 518.258.340.000 

 

5.2. Cơ cấu cổ đông:   
Phân loại cổ đông theo pháp nhân và thể nhân: 

TT Nội dung 
 Số lượng cổ 

đông  
 Số lượng cổ phần 

sở hữu  
 Tỷ lệ nắm giữ  

1 Cổ đông là pháp nhân 8 27.450.000 53% 

2 Cổ đông là thể nhân 36.113 24.375.384 47% 

Cộng 36.121 51.825.384 100% 

 

Phân loại cổ đông lớn và cổ đông nhỏ: 

TT Nội dung 
 Số lượng cổ 

đông  
 Số lượng cổ 
phần sở hữu  

 Tỷ lệ nắm giữ  

1 Cổ đông lớn, trong đó 3 20.700.000 39,94% 

- Tập Đoàn Điện Lực Việt 
Nam 

1 2.700.000 5,21% 

- Tổng Công ty Điện Lực 
TP.HCM 

1 13.500.000 26,05%  

- Tổng Công ty Điện Lực Miền 
Nam 

1 4.500.000 8,68% 

2 Cổ đông nhỏ 36.118 31.125.384 60,06% 

Cộng 36.121 51.825.384 100% 
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Phân loại cổ đông nhà nước và cổ đông khác: 

TT Nội dung 
 Số lượng 
cổ đông  

 Số lượng cổ 
phần sở hữu  

 Tỷ lệ nắm giữ  

1 Cổ đông nhà nước, trong đó 6 25.200.000 48,62% 

- Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam 1 2.700.000 5,21% 

- Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 1 13.500.000 26,05% 

- Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam 1 4.500.000 8,68% 

- Công ty TNHH MTV DV Công ích TNXP 1 2.250.000 4,34% 

- Tổng Công Ty Điện Lực TP Hà Nội 1 1.500.000 2,89% 

- Công Ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương 1 750.000 1,45% 

2 Cổ đông khác 36.115 26.625.384 51,38% 
Cộng 36.121 51.825.384 100% 

Phân loại cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: 

TT Nội dung 
 Số lượng cổ 

đông  
 Số lượng cổ phần 

sở hữu  
 Tỷ lệ nắm giữ  

1 Cổ đông trong nước 36.120 51.795.384 99,9421% 
2 Cổ đông nước ngoài 1 30.000 0,0579% 

Cộng 36.121 51.825.384 100% 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có giao dịch 
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch  

 
6. Cổ đông nội bộ. 
Số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông nội bộ đến hết ngày 31/12/2013 như sau: 

TT Họ và tên  Chức vụ  
 Số lượng cổ 
phần sở hữu  

Tỷ lệ sở hữu 

A. Hội đồng quản tri 96.388 0,1860% 

1 Võ Hữu Thiện Chủ tịch HĐQT 95.625 0,1845% 

2 Cao Đạt Khoa Thành viên HĐQT 480 0,0009% 

3 Hồ Quốc Việt Thành viên HĐQT 283 0,0005% 

4 Nguyễn Thành Mỹ Thành viên HĐQT - - 

B. Ban Kiểm Soát 2.355 0,0046% 

1 Nguyễn Duy Quốc Việt Trưởng ban kiểm soát 2.055 0,0040% 

2 Thái Phong Linh Thành viên BKS 300 0,0006% 

3 Nguyễn Thị Hoàng Yến Thành viên BKS - - 

C. Ban Giám dốc 33.330 0,0643% 

1 Nguyễn Quang Hiển Tổng giám đốc 33.330 0,0643% 

D. Kế toán trưởng  - - 

1 Dương Minh Dũng Kế toán trưởng - - 

Tổng cộng (A + B + C + D)  132.073 0,2548% 
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ĐVT: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU KH 2013 TH 2013 Tỷ lệ TH/KH 

A Tổng doanh thu 109.259 112.038 102,54% 

1 Doanh thu bán hàng và dịch vụ 78.904 62.236 78,88% 

- Chung cư Linh Trung 64.736 -  

- Căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh 14.168 62.236 439,27% 

2 
Doanh thu hoạt động tài chính 
(Lợi nhuận từ hoạt động tài chính) 

24.855 34.472 138,69% 

- 
Dự án KDC đường Nguyễn Văn Trỗi, Bảo 

Lộc 
3.351 -  

- Dự án Chung cư Ngọc Lan 1.813 7.849 432,92% 

- Tiền lãi ngân hàng 19.221 19.678 102,38% 

- Đầu tư cổ phiếu chiến lược 470 3.627 771,64% 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá tài chính  3.318  

3 Doanh thu khác 5.500 15.329 278,72%(*) 

B Tổng chi phí 80.814 83.014 102,72% 

1 Gía vốn hàng bán 71.292 74.084 103,92% 

2 Chi phí tài chính -   

3 Chi phí bán hàng 2.622 1.465 55,87% 

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.400 5.752 89,88% 

5 Chi phí khác 550 1.713 342,65% 

C Lợi nhuận trước thuế 28.445 29.024 102,03% 

  

(*) Doanh thu khác 15,329 tỷ đồng gồm: 

- Thu phí chuyển nhượng, phạt khách hàng chậm thanh toán, thanh lý hợp đồng, 

thu phí quản lý chung cư Ngọc Lan: 2,959 tỷ. 

- Phạt khách hàng chậm thanh toán, thanh lý hợp đồng, phạt chủ đầu tư chậm 

bàn giao căn hộ Phú Hoàng Anh: 12,37 tỷ. 

 

III/ BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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2.  Những tiến bộ công ty đã đạt được. 

  

Từ những kinh nghiệm có được sau khi hợp tác 
đầu tư với Savimex là Công ty bất động sản có 
thương hiệu mạnh trên thị trường, Công ty đã 
làm chủ đầu tư 01 dự án Chung cư 15 tầng tại 
Thủ Đức. Việc thực hiện đầu tư dự án Chung cư 
Linh Trung vừa mang lại lợi nhuận cho cổ đông 
vừa là bước chuẩn bị về nhân lực, kinh nghiệm, 
thương hiệu để Công ty bước vào giai đoạn phát 
triển mạnh mẽ khi triển khai xây dựng dự án Khu 
phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

Từ một Công ty mới thành lập, chưa có kinh nghiệm đầu tư và kinh 
doanh dự án, đến nay Công ty đã có được uy tín trên thị trường, được 
nhiều khách hàng biết đến qua dự án Chung cư Ngọc Lan. 95% căn hộ 
Ngọc Lan đã có người ở, hầu hết cư dân của chung cư đều hài lòng với 
chất lượng công trình và dịch vụ quản lý chung cư. Công ty đã thực hiện 
đúng các cam kết với khách hàng theo hợp đồng, việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở đã được Công ty khẩn trương thực hiện cho 
khách hàng. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Công tác thực hiện thủ tục pháp lý của dự án Khu phức 
hợp 628-630 Võ Văn Kiệt cũng đã đạt được những 
bước tiến quan trọng, trong đó quan trọng nhất là 
UBND Thành phố đã chấp thuận đầu tư dự án và Công 
ty đã triển khai lập thiết kế cho Khu chung cư 1&2. 
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3.Tình hình tài chính. 
 

3.1. Tình hình tài sản: 

 

 

 
Tổng giá trị tài sản 
tại ngày 31/12/2012 
là: 740.901.936.348 

đồng 
 

 
Tổng giá trị tài sản tại 
ngày 31/12/2013 là: 

565.280.691.142  
đồng 

 

Giá trị 
chênh lệch 
giữa năm 

2013 so với 
năm 2012 

giảm: 
175,62 tỷ 

đồng, tỷ lệ 
giảm 

tương ứng 
23,7%. 

Hiện nay Công ty chỉ tập trung đầu tư vào hai dự án chính là: Dự án 
Khu phức hợp 628 – 630,  Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh và dự án Chung cư Linh Trung. Dự án chung cư Linh Trung 
đã khởi công vào tháng 12/2013; dự án Khu phức hợp 628 – 630 
Võ Văn Kiệt đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Vì vậy giá 
trị sinh lợi so với tài sản là chưa cao. 

 
Tỷ lệ lợi nhuận trước 
thuế/Tổng tài sản năm 

2013: 
5,13% 

 

Tỷ lệ lợi 
nhuận trước 
thuế/Tổng 
tài sản năm 

2012: 
3,64% 
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Về tình hình 
công nợ: 

Hiện tại các khoản công nợ phải thu đều thu đúng lộ 
trình theo hợp đồng đã cam kết, hầu như không có 
nợ xấu, nên các khoản công nợ không làm ảnh 
hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công 
ty. 

  
 

 
 
Về giá trị 
đầu tư: 

Hầu hết các dự án mà Công ty đầu tư hiện đang 
trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, 
việc triển khai thực hiện các dự án chưa phát sinh 
tác động xấu nào làm giảm giá trị tài sản cũng như 
ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. 

 
 

 

 

 

3.2. Tình hình nợ phải trả: 
Hầu hết các khoản công nợ phải trả đều được thực hiện 
theo đúng các cam kết về quyền lợi, nghĩa vụ trong hợp 
đồng và các chính sách về các Quy chế, Quy định của 
Công ty. Tiến độ thanh toán công nợ đều được thực hiện 
đúng kỳ hạn. Vì vậy, các khoản công nợ phải trả không 
có tác động xấu nào làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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TT Nợ phải trả Số tiền (VND) 

1 Phải trả người bán, trong đó 12.496.316.346 

- Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và XNK SAVIMEX (Savimex) 4.792.185.349 

- Công ty Phú Hoàng Anh 7.467.675.421 

- Công ty khác 236.455.576 

2 Người mua trả tiền trước, trong đó 809.376.259  

- Ứng trước tiền mua căn hộ Ngọc Lan 47.505.406 

- Ứng trước tiền mua căn hộ Linh Trung 330.099.753 

 Ứng trước tiền thuê căn hộ  431.771.100 

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.281.323.961  

4 Phải trả CBNV Công ty Land Sài Gòn 324.301.000 

5 Các khoản phải trả, phải nộp khác 8.755.057.953  

- Thuế TNDN tạm giữ lại dự án Cửa Tiền 3.350.000.000  

- Khách hàng do thanh lý hợp đồng 344.084.246 

- Kinh phí công đoàn 16.721.025 

- Phải trả cổ tức cho cổ đông 4.939.911.763  

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 104.340.919  

Tổng cộng (1+2+3+4+5) 24.666.375.519 

 

 

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

    Hiện tại, Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001-2008, đơn giản hoá về các thủ tục hành chính cho nội bộ Công 
ty cũng như khách hàng của Công ty. Hầu hết mọi công việc đều được 
cụ thể hoá bằng các quy trình thực hiện và đều được hướng dẫn cụ thể 
cho từng công việc. 
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 5. Kế hoạch phát triển trong 
tương lai.  
- Tập trung đầu tư dự án Khu phức 

hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, 
phường 1, quận 5 với mục tiêu 
xây dựng một khu phức hợp 
đẳng cấp, văn minh, hiện đại 
trong khu vực Trung tâm 
TP.HCM, góp phần cải thiện bộ 
mặt đô thị và nâng cao chất 
lượng môi trường sống cho cư 
dân TP.HCM. 

- Xây dựng Công ty trở thành một 
đơn vị có thương hiệu mạnh, uy 
tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh 
doanh bất động sản trong và 
ngoài nước.  
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 6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với Báo cáo kiểm toán.  
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7. Báo cáo của đơn vị Kiểm toán. 
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1.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 

- Tổng số cổ đông tính đến ngày 31/12/2013 là 36.121 cổ đông. Trong năm 
2013 có 193.778 cổ phần được chuyển nhượng, giá trị 1,938 tỷ đồng, tương 
đương 0,37%  tổng giá trị cổ phần. 

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 
chính 2012 vào ngày 25/04/2013. 

- Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản chưa 
thoát khói trạng thái đóng băng, nhưng Công ty vẫn ổn định được tổ chức, 
triển khai được các hoạt động đầu tư, kinh doanh và đã bảo toàn tốt nguồn 
vốn huy động được. 

- Lợi nhuận: lợi nhuận trước thuế đạt 29,024 tỷ đồng chủ yếu từ hoạt động tài 
chính mang lại dưới dạng hợp đồng tiền gửi kỳ hạn ở các ngân hàng và từ 
việc kinh doanh các dự án bất động sản. 

 

IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY  
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1.1 Một số chỉ tiêu tài chính như sau:  
 

Khả năng 
thanh toán 
hiện hành:  
19,87 lần 

Tài sản ngắn 
hạn/Tổng tài sản : 
86,71 % 

 

Vốn chủ sở hữu/Tổng 
nguồn vốn:  95,64 % 

 

Vốn chủ sở hữu: 

540.614.315.623đ 

Nợ phải trả 

24.666.375.519đ 

Nợ phải trả/ Vốn 
chủ sở hữu: 4.56% 

Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu: 
4,21 % 

 

 

Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng doanh thu: 

19,45% 
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1.2. Tình hình thực hiện so với kế  hoạch:  

 

- Lợi nhuận trước thuế là 29,024 tỷ đồng, đạt 102,03 %  so 
với kế hoạch. 

- Lợi nhuận sau thuế 21,793 tỷ đồng. 

- Mức chia cổ tức dự kiến: 4 % vốn chủ sở hữu, đạt 
100% so kế hoạch. 

 
 

 

Nhân 
sự 

1.3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 

* Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thành Mỹ-Thành viên Hội 
đồng quản trị, thay thế cho Ông Lê Văn Thinh-Thành viên 
đồng quản trị, người đại diện phần vốn của Công ty TNHH 
Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong. 

* Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến-Tổ Trưởng Ban 
Kế hoạch, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh-
Thành viên Ban Kiểm soát, thay cho Bà Mai Ngọc Diệu-Nhân 
viên Phòng Kế hoạch Thống kê, Công ty TNHH Một thành 
viên Điện lực Đồng Nai. 

 

*  Bà Huỳnh Thị Lan Hương-Thư ký Công ty-Giám đốc 
Bộ phận Hành chánh-Nhân sự nghỉ việc kể từ ngày 
01/07/2013. 
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1.4.3. Dự án Dự án Chung cư 
Ngọc Lan: Công ty thực hiện việc 
bàn giao nhà cho khách hàng, thực 
hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở, theo dõi thu 
tiền khách hàng theo hợp đồng. 

 

1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.4.1. Dự án Khu phức 
hợp 628-630 Võ Văn Kiệt: 
đã triển khai thiết kế dự án 
thành phần Khu chung cư 
1&2;  

 

1.4.2. Dự án 
Chung cư Linh 
Trung-Thủ 
Đức: Đã khởi 
công xây dựng 
vào ngày 
19/12/2013. 
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1.4.5. Hoạt động đầu tư Tài chính:  
Công ty đã bán Cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải 
Phòng do LAND SAI GON sở hữu với kết quả như sau: 

- Số cổ phần:                  5.000.000 cổ phần 
- Đơn giá mua:                10.873 đồng /cổ phần 
- Thành tiền mua:  54.365.000.000 đồng 
- Giá bán:                                   11.500 đồng/cổ phần 
- Thành tiền bán:             57.500.000.000 đồng 
- Lợi nhuận:             3.135.000.000 đồng 

 

1.4.6. Hoạt động khác: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông năm tài chính 2012 tổ chức vào ngày 25/04/2013, Công ty 
đã tiến hành điều chỉnh Điều lệ Công ty (Sửa đổi lần Thứ 4, 
tháng 4 năm 2013). 

1.4.4  Dự án Khu dân cư hẻm Đường Nguyễn Văn Trỗi-Bảo Lộc-
Lâm Đồng: Công ty đang làm thủ tục chuyển nhượng dự án từ Công ty 
Cổ phần Địa ốc Đà Lạt cho Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vi Na. 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về 
hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 
công ty. 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 
Công ty và những quy chế, quy định đã 
ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền 
cho Ban Tổng giám đốc quyết định các 
vấn đề liên quan đến hoạt động sản suất 
kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế 
kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc 
thông qua hệ thống các báo cáo tổng 
hợp, chi tiết, cụ thể là: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động theo từng 
tháng trong năm; 
+ Báo cáo theo từng kỳ họp Hội đồng 
quản trị Công ty; 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh 06 tháng đầu năm, 06 tháng 
cuối năm và kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh cả năm 2013.  
 Kết thúc năm 2013, Hội đồng quản trị 
đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực 
hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của 
Hội đồng quản trị đề ra. 
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3. Các kế hoạch, định hướng của Hội 
đồng quản trị. 

Năm 2014 Công ty sẽ tập trung nguồn 
lực để thực hiện các công tác chuẩn bị đầu 

tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn 
Kiệt, chuẩn bị tiếp nhận việc chuyển giao 
chủ đầu tư từ Tổng Công ty Điện lực Thành 
phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Công ty phải 
sẵn sàng thực hiện đầu tư các dự án khác để 

tạo nguồn thu và lợi nhuận cho các năm sau, 
và điều quan trọng hơn hết là nâng cao năng 
lực chuyên môn, đúc kết kinh nghiệm, hoàn 
thiện cơ cấu tổ chức để sẵn sàng cho việc 
triển khai dự án Khu phức hợp với quy mô 

lớn, là một trong những dự án bất động sản 
lớn nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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1.  Hội đồng quản trị. 
1.1.  Thành viên và cơ cấu Hội đồng Quản trị: 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) 
Stt 

Họ và tên thành viên 
HĐQT 

Chức 
danh 

Hoạt động Đại diện 
tổ chức 

Cá nhân Tổng cộng 

1 Võ Hữu Thiện  Chủ tịch Chuyên trách 17,37 0,1845 17,5545 

2  Nguyễn Quang Hiển  Thành viên TGĐ điều hành 8,68 0,0643 8,7443 

3 Cao Đạt Khoa Thành viên Không tham 
gia điều hành 

5,21 0,0009 5,2109 

4 Hồ Quốc Việt Thành viên Không tham 
gia điều hành 

7,23 0,0005 7,2305 

5 Nguyễn Thành Mỹ Thành viên Không tham 
gia điều hành 

4,34 0,000 4,34 

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

1.3.  Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc. 

- Thảo luận, đề ra các định hướng hoạt động phù hợp tình hình của 
Công ty và thị trường, đưa ra các quyết định hợp tác, đầu tư thông qua 
các quy chế hoạt động và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng Quản trị . 

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị: trong năm 2013, có 04 cuộc họp Hội 
đồng quản trị. 

V/ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

 Ngày 06/04/2013, họp thông qua Dự thảo báo cáo của Hội 
đồng quản trị công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 
2012 và kế hoạch mục tiêu năm 2013; tổng kết hoạt động 
nhiệm kỳ 2007-2012 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 
2013-2018. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty 
năm 2012 và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2013 của Công ty. Kết quả 100% thành viên tham dự cuộc 
họp thống nhất thông qua các nội dung đã đề ra. 



51 

 

Ngày 25/04/2013, họp bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Kết quả 100% thành 
viên tham dự cuộc họp thống nhất bầu: 

Ông Võ Hữu Thiện 

 
giữ chức vụ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Quang Hiển 

 
giữ chức vụ  

Tổng Gíám đốc Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 02/8/2013, họp thông qua Báo cáo sơ kết tình hình 
hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 06 
tháng cuối năm 2013 Công ty. Kết quả 100% thành viên tham 
dự cuộc họp thống nhất các nội dung đã đề ra. 
 

 Ngày 25/10/2013, họp thông qua Báo cáo dự kiến kết quả 
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty; Thông qua Quy chế 
tiền lương Công ty và bắt đầu áp dụng Quy chế này trong tháng 
11/2013. Kết quả 100% thành viên tham dự cuộc họp thống 
nhất thông qua các nội dung trên. 
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- 02/05 thành viên HĐQT, 02/03 thành viên Ban 
Kiểm soát, 01/01 thành viên Ban Tổng Giám 
đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 
do UBCK Nhà nước cấp. 

 

1.7.  Danh sách các 
thành viên Hội 
đồng quản trị có 
chứng chỉ đào tạo 
về quản trị Công 
ty: 

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban 
Tổng Giám đốc có đầy đủ trình độ và kinh 
nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về 
chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài 
hạn và kế hoạch kinh doanh của công ty. 

 

2. Ban Kiểm soát. 

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:    

1. Ông 

Nguyễn Duy Quốc Việt  

Trưởng Ban Kiểm soát - Phó ban Tài chính Kế 
toán Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 

2. Ông  

Thái Phong Linh 

Thành viên Ban Kiểm soát - Phó Ban Kế toán 
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. 

3. Bà  

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Thành viên Ban Kiểm soát – Ban Kế hoạch-
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

 

 

1.4.  Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều 
hành: Không có 

 

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: 
không có 

1.6. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có 
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- Ngày 10/03/2013, họp kiểm soát tình 
hình hoạt động của Công ty năm 2012  

Các cuộc họp của Ban 
kiểm soát: trong năm 
2013 Ban kiểm soát họp 
02 lần 

- Ngày 15/11/2013, họp kiểm soát tình hình 
hoạt động của Công ty 9 tháng đầu năm 
năm 2013. 

 

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

2.2.  Hoạt động của Ban kiểm soát:  
Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo phân công 

của trưởng Ban kiểm soát và quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng 
họp 1 lần, ngoài ra có những phiên họp bất thường theo yêu cầu của 
công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty khi có kiến nghị của cổ 
đông . Các thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn Đại 
học và đã qua các khóa đào tạo chuyên môn và chuyên sâu. 

3.1.  Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 
Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách; thù lao, các khoản 

lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 
802.198.320 đồng, trong đó: 

- Thu nhập CT HĐQT chuyên trách     :   580.198.320 đồng. 
- Thù lao các thành viên HĐQT     :  144.000.000 đồng. 
- Thù lao các thành viên Ban Kiểm soát:    78.000.000 đồng.  Thù lao của CT HĐQT và các khoản lợi ích khác tại các 

Công ty khác do CT HĐQT là đại diện phần vốn góp của 
Công ty CP Bất Động Sản Sài Gòn Vi Na: 
- Thù lao HĐQT và các lợi ích khác tại Công ty CP Địa ốc 
Đà Lạt: 44.000.000 đồng 
- Thù lao HĐQT và các lợi ích khác tại Công ty CP Hợp tác 
Kinh tế và XNK Savimex: 63.000.000 đồng 

3.2.  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  
       Trong năm 2013 không có giao dịch cổ phiếu nào của cổ đông 
nội bộ diễn ra. 
3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  Không có 
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VI/  BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo kiểm toán đính kèm) 

 Trân trọng.  

       TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

           NGUYỄN QUANG HIỂN 

    

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Trên cơ sở thực hiện hoạt động theo Điều lệ Công ty và các 
Quy chế, Quy định đã ban hành, trong năm 2013 Công ty đã ban 
hành và áp dụng: 

3.4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 
2012; 

3.4.2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018; 

3.4.3. Quy trình Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 do Tổ chức Bureau Veritas cấp giấy chứng nhận vào 
ngày 15/5/2013; 

3.4.4. Quy chế tiền lương Công ty; 

3.4.5. Quy chế quản lý và sử dụng quỹ  khen thưởng, quỹ phúc 
lợi của Công ty; 

3.4.6. Quy chế hoạt động Ban ISO 9001:2008 Công ty Cổ phần 
Bất động sản Sài Gòn Vi Na. 

3.4.7. Xây dựng chiến lược phát triển nhân sự và thực hiện 
công tác đào tạo để nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên. 

3.4.8. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp để góp phần nâng cao 
uy tín, thương hiệu Công ty. 






























































