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GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

 

  
THƯ NGỎ TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính thưa Quý cổ đông, Đối tác, Quý khách hàng 

cùng Toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch 

Năm 2013, nền kinh tế thế giới cũng như trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Mặc 

dù kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu phục hồi, song sự phục hồi vẫn còn chậm 

và chưa đáng kể. Chính phủ đã có những nỗ lực triển khai và thực hiện các chính sách 

kinh tế vĩ mô nhằm kiềm chế lạm phát. Đặc biệt, nhằm phá băng thị trường bất động 

sản, Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai 

còn chậm, tính đến tháng 02/2014, chỉ mới giải ngân được 4%. Vì vậy mà các doanh 

nghiệp bất động sản vẫn chưa thể vượt qua khủng hoảng, số lượng doanh nghiệp 

thua lỗ, phá sản vẫn ở mức cao, kể cả rất nhiều doanh nghiệp lớn cũng không tránh 

khỏi những khó khăn đó. 

Trong năm tài chính 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã rất nỗ lực trong 

mọi hoạt động, tăng cường các công tác quản trị tài chính, tiết kiệm chi phí đầu vào, 

giãn tiến độ thi công một số hạng mục chưa thật sự cần thiết, hạn chế hàng tồn kho ở 

mức thấp nhất có thể. Tuy vậy, năm qua thực sự là một khoảng thời gian khó khăn 

đối với các doanh nghiệp trong ngành, và Công ty cũng nằm trong số đó.  

Năm 2014, nhiều chuyên gia nhận định lạc quan hơn về tình hình bất động sản cả 

nước. Ở góc độ vĩ mô, các chính sách kinh tế cũng như gói cứu trợ sẽ phát huy tác 

dụng, thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Mặc dù vậy, các dự án 

mà Công ty đang đầu tư còn gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn, do thiếu các tiện ích 

xã hội và cơ sở hạ tầng, cũng như tình hình kinh tế cả nước vẫn còn tác động không 

nhỏ khu vực Nhơn Trạch. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã xác định để phát triển một cách 

bền vững, việc tối quan trọng là phải xây dựng, tạo lập và phát triển một cộng đồng 

dân cư từ giai đoạn đầu; tập trung xây dựng các điểm nhấn dự án như cảnh quan môi 

trường sống tốt, hệ thống giao thông thuận tiện để làm chất xúc tác thu hút dân cư. 

Với những nền tảng mà công ty đã gầy dựng trong suốt những năm qua, cùng đội ngũ 

nhân sự nhiệt huyết đã gắn bó với công ty nhiều năm, đặc biệt là sự đồng hành của 

Quý cổ đông, đối tác, và khách hàng từ những ngày mới thành lập, Công ty cổ phần 

Đầu tư Nhơn Trạch sẽ nỗ lực hết mình để đạt được những kết quả tốt đẹp trong thời 

gian tới. 

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn 

Trạch, tôi xin gửi lời tri ân đến sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị và hy vọng rằng Quý vị 

luôn đồng hành cùng Công ty trên chặng đường phát triển phía trước. 

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! 
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GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

 

  

Tên giao dịch: CÔ NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH 

Tên viết tắt: NIC 

Tên tiếng Anh: NHON TRACH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

Logo: 

 

Giấy CNĐKDN số: 
3600694267 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp 
ngày 09 tháng 09 năm 2013 (thay đổi lần thứ 6) 

Vốn điều lệ: 660,000,000,000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng) 

Vốn đầu tư chủ sở 

hữu: 
660,000,000,000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng) 

Địa chỉ: 
Đường số 07, Khu đô thị Đông Sài Gòn, Xã Long Tân, Huyện 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  

Số điện thoại: (061) 3 560381 

Số fax: (061) 3 560380 

Email: dautunhontrach@vnn.vn  

Website: www.dongsaigon.vn  

THÔ NG TIN DOANH NGHIỆP 
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GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

 

  

 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Nhơn Trạch hoạt động 

theo Giấy chứng nhân 

đăng ký kinh doanh số 

4703000158 ngày 14 

tháng 9 năm 2004 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Đồng Nai cấp với 

vốn điều lệ ban đầu là 

100,000,000,000 đồng 

(Một trăm tỷ đồng). 

 

 

 

 

2005 

Công ty đăng ký thay 

đổi giấy chứng nhân 

đăng ký kinh doanh lần 

thứ nhất về việc thay 

đổi số cổ phần của cổ 

đông sáng lập vào ngày 

5 tháng 12 năm 2005. 

 

Thay đổi lần thứ hai giấy 

Chứng nhận đăng ký kinh 

doanh vào ngày 25 tháng 09 

năm 2007 về việc đổi tên 

viết tắt, tăng vốn điều lệ, 

thay đổi mệnh giá cổ phần 

và số cổ phần của cổ đông 

sáng lập. Vốn điều lệ đạt 

mức 400,000,000,000 đồng 

(Bốn trăm tỷ đồng). 

Thay đổi lần thứ ba ngày 24 

tháng 12 năm 2007 giấy 

Chứng nhận đăng ký kinh 

doanh  về việc tăng vốn 

điều lệ, thay đổi số cổ phần 

của cổ đông sáng lập. Tăng 

vốn điều lệ lên 

660,000,000,000 đồng (Sáu 

trăm sáu mươi tỷ đồng). 

 

2007 2004 

QUÁ  TRÌNH HÌNH THÀ NH VÀ  PHÁ T TRIỂN 
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2008 

Công ty bổ sung ngành 

nghề kinh doanh và 

thay đổi giấy Chứng 

nhận đăng ký kinh 

doanh lần thứ tư ngày 

20 tháng 6 năm 2008. 

Công ty hoàn tất việc 

đăng ký công ty đại 

chúng, đồng thời trở 

thành công ty đại chúng 

quy mô lớn theo quy 

định của Thông tư 

52/2012/BTC. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, 

Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn 

Trạch đã nhận được Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp sửa đổi bổ sung (thay 

đổi lần thứ 6) về việc bổ sung 

ngành nghề kinh doanh. 

Trong năm Công ty đã thành 

lập 01 Chi nhánh tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Đồng thời 

thành lập 01 sàn giao dịch 

bất động sản tại văn phòng 

Công ty ở Nhơn Trạch và 01 

sàn giao dịch bất động sản tại 

Chi nhánh thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

2013 2012 
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GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

NGÀ NH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀ N KINH DOANH 

 Ngành nghề kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh hiện nay bao gồm: 

 Cho thuê nhà, văn phòng, khách sạn; 

 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; 

 Tư vấn, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, tư vấn đầu tư bất động sản; 

 Khai thác, mua bán đất, đá, sỏi. Mua bán cho thuê xe cơ giới. Mua bán gia công vật liệu 

xây dựng, hàng trang trí nội thất. Sản xuất bê tông thương phẩm, cống ly tâm, cọc bê 

tông các loại; 

 Sản xuất, mua bán cây giống, cây kiểng, hoa các loại; 

 Khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su hun khói; 

 Và các ngành nghề khác theo Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 năm 2013. 

 

 Địa bàn kinh doanh 

Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch được phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc nhưng 

toàn bộ doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty tập trung ở địa bàn Huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai.  
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GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

 Sản phẩm tiêu biểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biệt thự 

Biệt thự được thiết kế theo lối phá cách 

hiện đại, hài hòa đến từng chi tiết, kết 

hợp các tiện ích tối ưu mang lại sự hoàn 

hảo trong phong cách kiến trúc sang 

trọng và không gian cây xanh rộng lớn. 

Tiện nghi sống tại khu biệt thự Pioneer 

East là sự hội tụ tinh hoa của nghệ thuật 

và công nghệ hiện đại. 

 

Nhà phố 

Khu phố liên kế được bố trí tập trung ở khu 

vực trung tâm của Pioneer East tiếp giáp 

với trường tiểu học và khu thể thao ở phía 

Nam, bao gồm 64 căn nhà phố liên kế có 

diện tích đất 140-175 m2. 

 

Cao su 

Sản phẩm mủ tờ xông khói được chế 

biến từ mủ nước của cây cao su, khai 

thác trực tiếp từ nông trường cao su 

của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn 

Trạch. 

 

Cây xanh 

Được thành lập đầu năm 2009, đến nay 

vườn ươm cây xanh Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Nhơn Trạch đã đạt diện tích vườn mở 

rộng gần 34 ha với tổng số cây trên 50.000 

cây bóng mát gồm gần 40 chủng loại với 

nhiều cây gỗ quý như sưa, lát hoa, cẩm lai, 

gõ, lộc vừng….và gần 100.000 cây trang trí 

các loại. 
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GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

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

 Mô hình quản trị 

Hoạt động với hình thức Công ty cổ phần, mô hình quản trị hiện nay của công ty được tổ 

chức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban kiểm soát; 

- Tổng giám đốc. 

 Cơ cấu bộ máy quản lý 

Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các 

khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 
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GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

 

 Các công ty con, công ty liên kết 

 Công ty con 

Không có 

 Công ty liên kết 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Phước Tân 

 Địa chỉ: Lầu 4, Số 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

 Điện thoại: 0613.940414; Fax: 0613.940416  

 Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công 

trình kỹ thuật. Kinh doanh và môi giới bất động sản. Dịch vụ vệ sinh môi trường. Kinh 

doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí…. 

 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ NIC sở hữu: 40%. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁ T TRIỂN 

 Các mục tiêu chủ yếu 

Trở thành công ty hàng đầu trong hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó lấy đầu tư, 

xây dựng, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản, khu vui chơi giải trí, hạ tầng khu dân 

cư, khu công nghiệp, khu đô thị làm ngành chủ lực, tạo thế phát triển bền vững. 

 Tầm nhìn và chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Tầm nhìn dài hạn 

Đứng vào hàng ngũ những công ty đi đầu trong hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, 

nền tảng của sự thành công là phải tạo thế phát triển bền vững. Để làm được điều này, 

công ty chủ trương lấy đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản, khu vui 

chơi giải trí, hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị làm ngành chủ lực. 

 Chiến lược phát triển 

Đối với các dự án công ty đang thực hiện: 

 Tiếp tục triển khai đầu tư, kinh doanh dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân (dự 

án Đông Sài Gòn). 

 Tìm kiếm đối tác để liên doanh, liên kết đầu tư hoặc chuyển nhượng một phần dự 

án cho nhà đầu tư thứ cấp để cùng triển khai đầu tư kinh doanh. 

 Tập trung đền bù, giải tỏa dứt điểm các phần đất còn lại của dự án hiện nay chưa 

đền bù xong và triển khai hạ tầng đồng bộ toàn khu dự án. 

Bên cạnh đó, NIC đã lên kế hoạch đầu tư dự án có quy mô lớn và thời gian kéo dài, tại khu 

vực cửa ngỏ Nhơn Trạch – Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này dự đoán kéo dài 20 – 30 năm 

và sẽ đem lại lợi nhuận to lớn cho Công ty. 

Một mục tiêu quan trọng mà Công ty đang tập trung hướng vào là vấn đề nhân sự. Nhân sự 

là giá trị nền tảng đối với doanh nghiệp. Vì vậy công ty chú trọng xây dựng một đội ngũ 

nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, sáng tạo và tận tụy trong công việc. Để có thể thu hút 

và khuyến khích người tài, Công ty thuyền xuyên có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng về 

vật chất và tinh thần. Ngoài ra công ty thường xuyên thực hiện các chính sách về đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho nhân viên. 
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 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 

 

 

 

 

 

  

Môi trường 

Mục tiêu quan trọng để 

NIC phát triển bền vững 

là đảm bảo hiệu quả kinh 

tế song hành cùng bảo vệ 

môi trường. Đảm bảo việc 

phát triển sản xuất không 

gây ảnh hưởng tới môi 

trường xung quanh. Bảo 

vệ và duy trì môi trường 

tư nhiên an toàn trong 

sạch. 

 

Xã hội 

Trách nhiệm với xã hội là 

điều rất quan trọng mà NIC 

luôn hướng đến. Công ty đã 

chung tay với chính quyền 

để hỗ trợ những hoàn cảnh 

khó khăn tại địa phương. 

Công ty có những chính 

sách nhằm xóa đói giảm 

nghèo cho những hoàn 

cảnh đặc biệt, góp sức đẩy 

lùi nạn đói nghèo cho người 

dân, phát triển xã hội.  

 

Cộng đồng 

Công ty chú trọng quyền lợi 

của cộng đồng khi phát 

triển sản xuất. Vì vậy, 

những chính sách công ty 

đưa ra luôn hướng tới sự 

hài hòa giữa lợi ích của 

doanh nghiệp và quyền lợi 

của cộng đồng. Đảm bảo 

sự phát triển bền vững của 

cộng đồng là một yếu tố 

quan trọng trong chiến lược 

phát triển dài hạn của công 

ty. 
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CÁ C RỦI RO 

 Rủi ro về kinh tế 

Sự thay đổi của các chính sách kinh tế tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp 

chính là rủi ro mà doanh nghiệp rất quan tâm trong quá trình hoạt động. 

Năm 2013, chỉ số GDP tăng 5,42% so với năm 2012. Mặc dù mức tăng trưởng này vẫn chưa 

đạt mục tiêu đề ra là 5,5% nhưng vẫn cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012. Lạm phát 

tiếp tục được kiềm chế. Bình quân CPI 2013 tăng 6,04%, thấp hơn chỉ tiêu Quốc Hội đề ra. 

Đây là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây. Tuy nhiên lạm 

phát thấp là do tổng cầu yếu, người dân phải thắt chặt chi tiêu.  Mặc dù đã có tín hiệu khả 

quan từ nền kinh tế, song sự khôi phục kinh tế vẫn còn chậm. Trong năm qua, hiệu quả đầu 

tư thấp, tỷ lệ nợ xấu cao.  

Trong năm 2013, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực kích cầu thị trường bất động sản khi ban 

hành Nghị quyết 02, với gói cho vay hỗ trợ nhà ở của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu được 

tung ra vào ngày 01/06/2013 trong 3 năm với lãi suất ấn định là 6%. Tuy nhiên, tới cuối 

năm 2013, tiến độ giải ngân vẫn còn thấp, chiếm chưa đầy 2% giá trị gói hỗ trợ. Để tự giải 

cứu, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã giảm giá sản phẩm mạnh, với giá thấp hơn cả 

năm 2012. Dù vậy, thị trường vẫn trầm lắng và chưa có dấu hiệu khởi sắc thực sự.   

Có thể thấy được, khó khăn về kinh tế là rủi ro mà bất kỳ doanh nghiệp bất động sản đều 

phải đối mặt trong năm 2013, khi mà bất động sản vẫn chưa thể ấm lên. Trong thời điểm 

khó khăn này, công ty đã chủ động có những biện pháp tháo gỡ, bao gồm việc đẩy mạnh 

kinh doanh cao su, nhằm tăng thêm nguồn thu hỗ trợ cho các hoạt động của công ty và duy 

trì đến thời điểm bất động sản ổn định hơn. 

 Rủi ro đặc thù  

Thị trường bất động sản với yếu tố cần thời gian đầu tư và nhu cầu vốn lớn tạo nên tính đặc 

thù của thị trường này. Trong đó, tiến độ thi công luôn là một thách thức đối với các doanh 

nghiệp. Điều này phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm dự án, thời gian đền bù giải tỏa và thời 

gian xây dựng công trình. Việc đền bù giải tỏa thường gặp nhiều khó khăn do việc giải ngân 

chậm, quá trình thực hiện hồ sơ cũng như sự thống nhất phê duyệt quyết toàn thường mất 

rất nhiều thời gian. Thêm nữa, thời gian nghiệm thu và thi công thường kéo dài. Điều này 

dẫn đến chi phí phát sinh, giảm tốc độ thực hiện dự án và làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp.  

Ngoài ra một rủi ro đặc thù cần nói đến là giá thành nguyên liệu đầu vào. Sự biến động giá 

thành không ngừng đã ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian xây dựng công trình dự án.  

Là công ty con của Tín Nghĩa Corp, công ty có thể tận dụng lợi thế rất tốt. Đây là Tổng công 

ty lớn của tỉnh Đồng Nai với 17 công ty con và 13 công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh 

vực chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng. Nhờ Quỹ đất 

rộng lớn ở tỉnh Đồng Nai của công ty mẹ đã giúp thời gian đền bù giải tỏa được rút ngắn, 

đồng thời hệ thống cung ứng nguyên vật liệu xây dựng với giá cả ổn định đảm bảo chi phí 

xây dựng các dự án không vượt quá chỉ tiêu kế hoạch.  



  
 

15 

GIỚI THIỆU CÔ NG TY 

 

 Rủi ro về thị trường 

Khi thị trường bất động sản đang chững lại thì khai thác mủ cao su là lĩnh vực kinh doanh 

mang lại nguồn thu cho công ty, vì vậy giá cả mủ cao su thế giới và trong nước có ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời việc quản lý chi 

phí khai thác, chế biến, xuất khẩu cũng có tác động nhất định đến lợi nhuận công ty. Hiện 

nay, CTCP Đầu tư Nhơn Trạch đang quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã 

được tổ chức TUV SUD Asia Pasific chứng nhận. Điều này đảm bảo tiêu chuẩn cho hệ thống 

quản lý chất lượng, tạo điều kiện để gia tăng năng suất công việc và giảm thiểu chi phí sản 

xuất. 

 Rủi ro về pháp luật 

Hiện tại việc áp dụng luật pháp vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do hệ 

thống luật pháp nước ta vẫn chưa được hoàn thiện, có nhiều những bất cập trong vấn đề 

quản lý đất đai nói chung và bất động sản nói riêng. Nhiều văn bản, quy định đã được sửa 

đổi trong thời gian qua, tuy nhiên sự điều chỉnh còn thiếu tính đồng bộ, ổn định và đôi khi 

thiếu sự đầy đủ rõ ràng. Điều này đã gây thêm khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật 

của các doanh nghiệp. 

Trong năm qua, đã có một số sự điều chỉnh và thay đổi của chính sách pháp luật như Luật 

sửa đổi đất đai được thông qua, ban hành nghị quyết 02/NQ-CP để đưa ra một số giải pháp 

hỗ trợ cho thị trường, trong đó có bất động sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và bất 

cập mà các doanh nghiệp có thể đối mặt khi thực thi. Để có thể giảm thiểu rủi ro về pháp 

luật, công ty giao nhiệm vụ cho Phòng Nghiên cứu phát triển theo dõi và nghiên cứu các 

thay đổi về chính sách đồng xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án phù hợp với sự thay đổi 

đó.  

Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ 

phần, do đó hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ 

phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm: Luật doanh nghiệp, luật chứng 

khoán và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện. Sự thay 

đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và qua đó ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản 

trị, kinh doanh của công ty. Vấn đề công bố thông tin và quan hệ cổ đông luôn được ban 

lãnh đạo quan tâm. Kể từ lúc trở thành công ty đại chúng, công ty đã tuân thủ các quy định 

về chứng khoán và thị tường chứng khoán, nâng cao tính minh bạch trong việc đưa thông 

tin đến với cổ đông và nhà đầu tư quan tâm. 

 Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro ở trên, hoạt động kinh doanh của công ty còn chịu rủi ro khác như thiên tai, 

địch họa… đây là những rủi ro bất khả kháng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về vật chất và con 

người cũng như tình hình hoạt động chung của công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

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

Tình hình tài chính 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 

 

Thị trường bất động sản năm qua tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kinh tế chưa thật sự phục 

hồi, cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ trong nước, giảm chi tiêu công về đầu tư hạ tầng 

cơ sở… đã làm nhiều doanh nghiệp bất động sản phá sản hoặc thua lỗ, nhà đất rớt giá 

nhanh, tiêu thụ chậm, tồn kho lớn. CTCP Đầu tư Nhơn Trạch cũng như các công ty bất động 

sản đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  

Doanh thu NIC trong năm 2013 đạt 24,763 tỷ đồng tương đương 74,15% năm 2012. Doanh 

thu chủ  yếu đến từ khai thác và bán mủ cao su. Về lợi nhuận, năm 2013 Công ty chưa đạt 

được chỉ tiêu lợi nhuân như kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế -319 triệu đồng, giảm 107,92% 

so với năm 2012. 

  

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 
Kế hoạch 

2013 

Tỷ lệ  
TH/KH2013 

(%) 

Tăng giảm 
so với 2012 

(%) 

Doanh thu thuần 33.396  24.763  145.866 16,98% -25,85% 

Lợi nhuận trước thuế 4.034  -319 4.809 -6,64% -107,92% 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁ C DỰ Á N 

 Đầu tư dự án 

 Công tác bồi thường giải tỏa mặt bằng 

Dự án Tiến độ 

Dự án Khu dân cư Phú 

Thạnh – Long Tân 

722,9ha 

+ Hoàn thành nộp hồ sơ xin giao đất đợt 2 thuộc xã Vĩnh 

Thanh cho Sở TNMT; 

+ UBND huyện có thông báo thu hồi đất cá nhân đợt 3, số 

lượng 150 hộ dân có đất bị thu hồi. 

Dự án khu mở rộng Khu 

dân cư Phú Thạnh – 

Long  Tân 90ha 

Hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng và chuyển hồ sơ để 

UBND xã Phú Thạnh xác nhận nguồn gốc đất 

Dự án Khu tái định cư 

tại xã Long Tân 20ha 

Phòng TNMT đang thẩm định phương án bồi thường tổng 

thể. 

Dự án Lilama 45.1 
Đã thực hiện đến giai đoạn vận động người dân có đất bị thu 

hồi nhận tiền bồi thường, đã chi trả bồi thường được 7/13 hộ 

 Thủ tục đầu tư các dự án 

Dự án Tiến độ 

Dự án Khu dân cư Phú 
Thạnh – Long Tân 

722,9ha 

 Lựa chọn đơn vị thay thế Công ty Tư vấn Thiế kế BKC để 

thiết kế hạng mục cấp điện. 

 Hoàn thành và báo cáo thông qua phương án quy hoạch 

1/500 các Phân khu 1A, 1B, 1E. 

 Phân khu 1F (khu 13,4ha): UBND tỉnh phê duyệt quy 

hoạch 1/500. Hoàn thành thiết kế BVTC hạ tầng, phục vụ 

thi công. 

 Công ty Savills Việt Nam hoàn thành báo cáo nghiên cứu 

thị trường và chiến lược phát triển dự án. 

Dự án khu mở rộng Khu 
dân cư Phú Thạnh – 

Long  Tân 90ha 

 UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

 Hoàn thành dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở. 

 UBND huyện Nhơn Trạch có văn bản chấp thuận đầu tư 

dự án. 

Dự án Khu trung tâm 

hành chính-văn hóa-

giáo dục-TDTT, kết hợp 

XD chợ và  khu phố chợ:

  

 

 Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận điều chỉnh 

quy hoạch từ đất quy hoạch cây xanh tập trung sang đất 

xây dựng Khu trung tâm hành chính-văn hóa-giáo dục-
TDTT, kết hợp XD chợ và khu phố chợ. 

 UBND huyện có văn bản thỏa thuận địa điểm cho Công ty 

đầu tư dự án. 

 Đang thực hiện lập quy hoạch 1/500; Khảo sát địa hình tỷ 

lệ 1/500. 
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 Đầu tư tài chính  

 Tình hình đầu tư tài chính tính đến thời điểm 31/12/2013 như sau 

ĐVT: đồng 

STT Các khoản đầu tư Số tiền  

1 
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  

(Tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm) 
0 

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 516.358.682.244 

 

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 

CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân 
28.000.000.000 

Đầu tư dài hạn khác 

Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Á 

Cho vay dài hạn 

CTCP Phương Đông 

Công ty TNHH Hoàng Trạch 

488.388.815.300 

3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (30.133.056) 

Tổng cộng 516.358.682.244 

 Sử dụng vốn trái phiếu 

Tổng số vốn trái phiếu đã phát hành là 1.000 tỷ đồng số vốn này đã giúp Công ty chủ động 

về tài chính trong giai đoạn khó khăn tài chính chung: 

 Nộp tiền sử dụng đất 

 Chi đầu tư xây dựng hạ tầng 

 Đền bù giải phóng mặt bằng 

 Đầu tư phương tiện. thiết bị 

 Công ty con, công ty liên kết  

Một số chỉ tiêu tài chính và kinh doanh của công ty liên kết - CTCP Đầu tư Thương mại và 

Xây dựng Phước Tân 

  
Chỉ tiêu (triệu đồng) Năm 2012 Năm 2013 

Thay đổi 

(%) 

Báo cáo tài chính 
   

Tổng tài sản 240.224 252.137 5% 

Tài sản ngắn hạn 7.191 8.824 23% 

Tài sản dài hạn 233.033 243.313 4% 

Nợ phải trả 141.615 153.768 9% 

Vốn chủ sở hữu 98.610 98.369 0% 

Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 
 

  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 0 0  

Doanh thu tài chính 279 31 -89% 

Lợi nhuận trước thuế 11 (241)  
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TÌNH HÌNH TÀ I CHÍNH  

 Tình hình tài chính 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
tăng/giảm so với 

2012 (%) 

Tổng tài sản 1.787.601  1.815.292  1,55% 

Doanh thu thuần 33.396  24.763  -25,85% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

3.339  (403) -112,06% 

Lợi nhuận khác 695  83  -88,01% 

Lợi nhuận trước thuế 4.034  (319) -107,91% 

Lợi nhuận sau thuế 2.888  (358) -112,39% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ 
phiếu) 

44  (5) -111,36% 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 2012 2013 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần) 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,98 0,88 

Hệ số thanh toán nhanh 1,74 0,68 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần) 

Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,62 0,63 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 1,65 1,69 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần) 

Vòng quay hàng tồn kho 0,87 0,60 

Vòng quay tổng tài sản 0,02 0,01 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%) 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 8,65% -1,45% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,43% -0,05% 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,16% -0,02% 

Hệ số lợi nhuận từ HDKD/Doanh thu thuần 10,00% -1,63% 

 

  Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán của Công ty xu hướng giảm 

với hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán 

nhanh ở mức 0,88 và 0,68.  Nguyên nhân chủ yếu 

là lượng tài sản ngắn hạn năm 2013 giảm 44,74%, 

trong khi đó nợ ngắn hạn năm 2013 tăng 24,9%.  
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 Cơ cấu vốn 

Hệ số nợ trên tổng tài sản của Công ty khá cao, 

trên 60%, song so với các công ty cùng ngành thì 

đây là mức trung bình. Hệ số nợ trên vốn chủ sở 

hữu tăng nhẹ so với năm 2012 là do lượng nợ tăng 

nhẹ 2,5%. 

Ngoài ra, trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty thì 

khoản trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng phát hành 

năm 2009 kỳ hạn 5 năm đã chiếm tới 87,67% nợ 

phải trả.  

 

 

 

 

 Năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay 

tổng tài sản của Công ty có xu hướng 

giảm từ 0,87 và 0,02 xuống 0,60 và 

0,01 trong năm 2013, nguyên nhân chủ 

yếu do doanh thu suy giảm trong năm 

2013. 

   

 

 

 

 Khả năng sinh lời 

Thị trường bất động sản gặp nhiều khó 

khăn trong năm 2013 ảnh hưởng lớn 

đến khả năng sinh lời của Công ty là 

điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, 

với định hướng phát triển lâu dài và kỳ 

vọng về sự hồi phục của thị trường bất 

động sản trong vài năm tới thì Công ty 

tin tưởng dự án đang triển khai sẽ đạt 

được những thành công nhất định trong 

thời gian tới. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 

Dưới tác động do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu, 

chính sách thắt chặt tiền tệ trong nước, giảm chi tiêu công về đầu tư hạ tầng cơ sở… đã làm 

nhiều doanh nghiệp bất động sản phá sản hoặc thua lỗ, nhà đất rớt giá nhanh, tiêu thụ 

chậm, lượng hàng tồn kho lớn. Mặc dù dự án được đánh giá có vị trí trung tâm trong vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên việc đầu tư xây dựng hạ tầng liên vùng, liên khu vực 

bị trì hoãn hoặc triển khai rất chậm nên ảnh hưởng đến kế hoạch chào bán sản phẩm của 

Công ty.  

Thuận lợi 

-  Có mối quan hệ tốt và được sự hỗ trợ nhiệt tình của các Cơ quan ban ngành từ cấp xã 

đến cấp huyện và cấp tỉnh. 

-  Có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và tập thể CBNV Công 

ty đã tạo sự thống nhất xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ kinh doanh. 

-  Các dự án của Công ty có vị trí tốt trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Khó khăn 

-  Mặc dù dự án được đánh giá có vị trí trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 

tuy nhiên việc đầu tư xây dựng hạ tầng liên vùng, liên khu vực bị trì hoãn hoặc triển khai 

rất chậm nên ảnh hưởng đến kế hoạch chào bán sản phẩm. 

-  Phát triển thị trường bất động sản gắn liền với phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, 

khu vực…, và chính sách thắt chặt tiền tệ cũng đã ảnh hưởng lớn đối với các dự án hạ 

tầng ở huyện Nhơn Trạch, và dự án hạ tầng đi qua tỉnh Đồng Nai. Cụ thể là các tuyến 

đường 25B (rộng 80m), 25C (rộng 120m) là tuyến đường đi qua dự án Đông Sài Gòn phải 

giãn tiến độ đầu tư. Các tuyến đường cao tốc, tuyến đường liên vùng như đường cao tốc 

TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây; đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu đường 

Quận 9 – Nhơn Trạch, sân bay quốc tế Long Thành có tiến độ triển khai chậm hơn so với 

dự kiến. 

-  Sản lượng mủ cao su RSS3 khai thác trong năm 2013 cũng thấp hơn năm trước do thanh 

lý cây cao su để triển khai dự án. Ngoài ra, giá cao su trong năm 2013 tiếp tục giảm so 

với năm 2012 cũng góp phần khiến doanh thu toàn Công ty trong năm 2013 giảm. 
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Nội dung 

 

ĐVT 

Thực 

hiện 

2012 

Kế hoạch 

2013 

Thực 

hiện 

2013 

Tỷ lệ 

TH/KH 

2013 

(%) 

So với 

năm  

2012  

(%) 

1. Tổng Doanh thu 
Triệu 

đồng 
35.021 145.866 26.307 18,03% 75,12% 

2. Lợi nhuận trước 
thuế 

Triệu 
đồng 

4.034 4.809 -319 3,41% -7,92% 

3. Nộp Ngân sách 
Triệu 
đồng 

14.721 - 3.181 - 21,61% 

4. Sản lượng cao su Tấn 421 350 330 94,00% 78,38% 

5. Tổng giá trị đầu 

tư  

Triệu 

đồng 
141.699 702.000 213.777 30,45% 150,87% 

Trong tổng chi phí đầu tư: 214 tỷ năm 2014, Trong đó:  

 Chi phí lãi vay trái phiếu: 69 tỷ;  

 Chi phí tư vấn và xây dựng: 29 tỷ;  

 Chi phí bồi thường: 116 tỷ (bồi thường Lilama 5 tỷ và thỏa thuận bồi thường năm 2013 và 

các năm trước: 111 tỷ). 

Doanh thu giảm mạnh trong khi tất cả các chi phí đều tăng khiến năm 2013 không có lãi, 

hơn nữa hoạt động kinh doanh bất động sản cũng chưa bán được. Do tình hình thực tế khó 

khăn khách quan năm 2013, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo 

nghị quyết ĐHĐCĐ, chưa có doanh thu từ kinh doanh dự án.  
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TÌNH HÌNH TÀ I CHÍNH  

 Tình hình tài sản 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 
TH 2013/ 

TH 2012 

Tỷ trọng 

2012 

Tỷ trọng 

2013 

Tài sản ngắn hạn 222.941 123.188 55,26% 12,47% 6,79% 

Tài sản dài hạn 1.564.659 1.692.101 108,15% 87,53% 93,21% 

TỔNG TÀI SẢN 1.787.601 1.815.292 101,55% 100% 100% 

 

Lượng tài sản ngắn hạn giảm mạnh, trong năm 2013 còn lại tương đương 55,26% năm 2012. 

Nguyên nhân chủ yếu là do tài sản ngắn hạn khác năm 2013 giảm 98,6%. Trong khi đó tài 

sản dài hạn tăng 8,15% so với năm 2012. Điều này dẫn đến tổng lượng tài sản tăng nhẹ - 

tương đương 101,55% năm ngoái.   

 

ĐVT: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu  2012 2013 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 6.711 4.134 

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.000 0 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 68.112 90.267 

4 Hàng tồn kho 27.156 27.221 

5 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang(*) 948.500 1.161.276 

6 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn(**) 599.386 516.359 

 
Tổng cộng Tài sản 1.785.131 1.815.292 

(*)Tính tới 31/12/2013, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm Dự án Khu dân cư Phú 

Thạnh – Long Tân: 1.160 tỷ đồng, Dự án khu nhà ở công nhân Lilama 918 triệu đồng. 

(**)Cho Tổng công ty Tín Nghĩa vay dài hạn (trên 12 tháng) là 458,096 tỷ đồng. 

 Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu  
Năm 2012 
(triệu đồng) 

Năm 2013 
(triệu đồng) 

Tỷ lệ 

2013/ 
2012 (%) 

Tỷ 

trọng 
2012 

Tỷ trọng 
2013 

Nợ ngắn hạn 112.559 140.608 124,92% 10,12% 12,33% 

Nợ dài hạn 1.000.000 1.000.000 100,00% 89,88% 87,67% 

NỢ PHẢI TRẢ 1.113 1.141 102,52% 100% 100% 



  

26 

BÁ O CÁ O BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng nợ phải trả tăng 2,52% so với năm 2012. Trong đó, nợ ngắn hạn trong năm 2013 tăng 

24,92% so với năm 2012. Nợ ngắn hạn tăng mạnh chủ yếu do khoản chi phí phải trả ngắn 

hạn của Công ty tăng lên tới trên 35 tỷ đồng so với năm 2012. Chiếm lượng đáng kể nhất 

trong chi phí phải trả ngắn hạn là khoản trích trước 135,752 tỷ đồng chi phí lãi vay của 

khoản trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng Công ty đã phát hành từ năm 2009 và dự kiến đáo 

hạn vào cuối năm 2014.  

Mặc dù nợ ngắn hạn tăng nhanh, tuy nhiên, tỷ trọng nợ ngắn hạn vẫn chỉ chiếm 10% nợ 

phải trả và chiếm 7,7% tổng nguồn vốn của Công ty. Ngoài khoản nợ trái phiếu tài trợ cho 

dự án khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh mà Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai giao theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010, công ty không phát 

sinh thêm khoản nợ dài hạn nào trong năm vừa qua. 
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CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁ CH, QUẢN LÝ   

Để đẩy mạnh công tác bán hàng, trong năm Công ty đã mở 01 sàn giao dịch bất động sản 

tại văn phòng Công ty ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đồng thời, Công ty đã thành lập 01 Chi 

nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu thành lập 01 sàn giao dịch bất động sản tại Chi 

nhánh để thuận tiện giới thiệu và chào bán sản phẩm của dự án. Nhiệm vụ của Chi nhánh 

trong giai đoạn hiện nay là: 

 Liên kết lại các mạng sàn, các ngân hàng.... và phát triển thêm các mối quan hệ để thúc 

đẩy việc bán sản phẩm có kết quả, đây là nhiệm vụ chính của của Chi nhánh.  

 Đào tạo và nâng cao trình độ tư vấn, tiếp thị, bán hàng và nắm vững thông tin thị 

trường của nhân viên kinh doanh; 
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KẾ HOẠCH PHÁ T TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Năm 2014, Công ty đối mặt với khoản trái phiếu 1.000 tỷ đồng đáo hạn. Để đảm bảo được 

nguồn tiền cho khoản này, Ban Tổng giám đốc Công ty đã đề ra kế hoạch hành động cụ thể 

như sau 

 

 Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư 

 Công tác đầu tư 

 Thực hiện thủ tục bồi thường, thủ tục đất đai 

 Công tác bồi thường 

- Hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Lilama 45.1. 

- Các hồ sơ còn lại khu 156ha: UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt phương án bồi 

thường. 

- Dự án khu TĐC 20 ha Long Tân: UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt phương án bồi 

thường và tổ chức chi trả tiền cho người dân có đất bị thu hồi.  

- Khu 90ha mở rộng: UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt phương án bồi thường. 

 Thủ tục đất đai 

- Sở TNMT cấp tách sổ cho Phân khu 1F (khu 13,4ha). 

- Chuẩn bị hồ sơ cấp tách sổ các phân khu 1A, 1B, 1E.  

 Thủ tục đầu tư các dự án 

- Hoàn thành thiết kế cấp điện toàn khu và được Công ty Điện lực Đồng Nai thỏa thuận 

đấu nối, Sở Công thương phê duyệt thiết kế kỹ thuật. 

- Trình UBND tỉnh thống nhất phương án giải quyết 20% quỹ đất có hạ tầng trong dự án 

KDC Phú Thạnh-Long Tân theo quy định; 

- Phân khu 1A, 1B và 1E: UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500; Hoàn thành thiết kế 

bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng chuẩn bị cho thi công xây dựng. 

- Dự án Khu trung tâm hành chính-văn hóa-giáo dục-TDTT, kết hợp XD chợ và khu phố 

chợ: UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500. Hoàn thành dự án đầu tư và các thủ tục 

pháp lý dự án (được cơ quan thẩm quyền cấp phép đầu tư). Hoàn thành thiết kế bản 

vẽ thi công hạng mục hạ tầng chuẩn bị cho thi công xây dựng. 
 

 Công tác thi công xây lắp 

- Thi công hạ tầng khu Lilama 45.1 ngay sau khi mặt bằng được giải tỏa.  

- Thi công cấp nước đoạn đấu nối băng 25B; đường 7B và đường số 7a (đoạn từ 7B đến 

N7). 

- Thi công một số hạng mục hạ tầng cần thiết (nền đá đường giao thông, thoát nước 

mưa, thoát nước thải, chiếu sáng, cấp nước, đường ống cấp điện) Phân khu 1F (khu 

13,4 ha). 

- Thi công khoảng 10% hạ tầng Khu trung tâm hành chính - văn hóa – giáo dục – TDTT 

kết hợp xây dựng chợ, khu phố chợ và khu công viên cây xanh theo quy hoạch. 

- Thi công hạ tầng khu Lilama 45.1 ngay sau khi mặt bằng được giải tỏa.  

- Thi công đường D4. 

- Thi công cấp nước đoạn đấu nối băng 25B; đường 7B và đường số 7a (đoạn từ 7B đến 

N7). 
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- Chăm sóc cây trồng các khu vực theo kế hoạch, khu vực vườn ươm: cắt tỉa, bón phân, 

tưới nước, phun thuốc sâu, phun thuốc cỏ, cắt cỏ… 

- Di dời vườn ươm 3 để chuẩn bị triển khai dự án Khu phố chợ. 

- Nhân giống 1 số loại cây trang trí phục vụ trồng 20 ha, các tuyến đường… 

- Trồng bổ sung cây bóng mát khu 20 ha, kênh K 4-6, hồ H1. 

 Dự kiến phương án kinh doanh năm 2014 

Trong năm 2014, Công ty tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác kinh doanh để tạo nguồn 

thu cho Công ty. Trong đó sẽ thực hiện song song hai giải pháp bán sỉ và bán lẻ. 

 Bán sỉ cho nhà đầu tư cấp 2 (Chỉ tiêu phấn đấu tìm nhà đầu tư thứ cấp) 

Để có được dòng tiền lớn đủ để trả khoản vay trái phiếu, việc thực hiện bán lẻ không thể đáp 

ứng yêu cầu mục tiêu này. Do đó Công ty sẽ tập trung mạnh vào kinh doanh bán sỉ đất nền 

cho nhà đầu tư thứ cấp.  

Sản phẩm trong kế hoạch bán này tại 02 dự án: 

- Đất thô chưa có hạ tầng nội bộ nằm trên khu vực phía bắc dự án Khu dân cư Phú 

Thạnh-Long Tân, đã đầu tư một phần cơ sở hạ tầng bên ngoài (hạ tầng chính), đủ điều 

kiện để kinh doanh, các lô đất dự kiến kinh doanh tại các phân khu 1A, 1B, 1C, 1E.  

- Sang nhượng dự án Khu trung tâm HC-VH-GD-TDTT kết hợp xây dựng Chợ và Khu phố 

chợ. 

Tiến độ thu tiền dự kiến chia làm 03 đợt: Đặt cọc 5%, ký hợp đồng 25% và hoàn thành các 

thủ tục pháp lý liên quan 70%. 

Khi có khách hàng và sau khi thống nhất và ký kết bán sỉ cho nhà đầu tư thứ cấp, HĐQT sẽ 

báo cáo cho cổ đông và ưu tiên dành toàn bộ nguồn thu này để trả nợ trái phiếu. 

 Bán lẻ đất nền (chỉ tiêu đăng ký kế hoạch 2014) 

Song song với việc bản sỉ, việc triển khai kế hoạch bán lẽ đất nền tại 02 Phân khu 1D và 1F 

vẫn tiếp tục thực hiện, cụ thể:  

- Phân khu 1D (khu 20ha) chào bán 149 nền, với diện tích 40.000m2. 

- Tiến độ thu tiền trong 24 tháng, 12 tháng đầu thu 70% tiền đất bán nền và 12 tháng 

sau thu 30% sau khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; 

Doanh thu bán lẻ dự kiến:  

- Khu Phú Thịnh 1 (Phân khu 1D): mở bán 03 đợt số lượng 143 nền chiếm diện tích 

40.160m2 năm 2013, tiến độ thu tiền được 40% giá trị HĐ ước được 44,4 tỷ. 

 Kinh doanh mủ cao su 

Đối với vườn cao su còn lại vẫn tiếp tục tổ chức tận thu, khai thác mủ cao su, dự kiến năm 

2014 khai thác khoảng 300 tấn mủ. 

Doanh thu từ kinh doanh mủ cao su ước tính: 21 tỷ; 
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 Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2014 

Từ giải pháp kinh doanh, kết quả doanh thu- lợi nhuận dự kiến như sau:  

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu TH 2013 KH 2014 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 26.306 65.400 

  Bán lẻ đất nền  0 44.400 

  Doanh thu từ cao su 24.760 21.000 

  + Kinh doanh mủ cao su  23.163 18.000 

  + Bán cây cao su  1.600 3.000 

  Doanh thu hoạt động tài chính và khác 1.543 -  

2 Giá  vốn 16.784 50.153 

  Đất nền bán lẻ  0 36.253 

  Doanh thu từ cao su 16.346 13.900 

  + Khai thác mủ cao su 15.486 12.400 

  + Bán cây cao su 860 1.500 

 Chi phí khác 438  

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  9.522 15.247 

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp  9.388 10.397 

5 Chi phí bán hàng 453 3.400 

6 Quảng cáo tiếp thị, chi phí khác  1.450 

7 Lợi nhuận trước thuế  -319 0 

 

 Kế hoạch truyền thông tiếp thị 

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, phương án kinh doanh và truyền thông tiếp thị cho năm 

2014. 

- Triển khai kế hoạch truyền thông tiếp thị, quảng bá hình ảnh dự án, thương hiệu của 

Công ty, tiếp thị mở bán khu dân cư Phú Thịnh. 

- Tổ chức sự kiện mở bán sản phẩm tại Chi nhánh TP.HCM và tại dự án Đông Sài Gòn. 

- Xây dựng tài liệu mở bán cho khu 1A, 1B, 1E và khu phố chợ dự kiến triển khai xây 

dựng hạ tầng và mở bán trong năm 2014. 

 

 Kế hoạch hoạt động Chi nhánh TP. HCM 

- Định hướng, tổ chức sắp xếp công việc cho nhân viên.  

- Hướng tất cả thành viên về một mục tiêu phấn đấu và phát triển chung. 

- Đào tạo, huấn luyện kiến thức BĐS, sản phẩm chủ lực của Cty. 

- Phát huy và tận dụng nguồn lực sẵn có, luôn bám sát và giải quyết khó khăn về sản 

phẩm và khách hàng của từng nhân viên. 

- Kiểm tra kiến thức, công cụ bán hàng, bàn làm việc của từng nhân viên. 

- Hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với văn hóa của công ty và có cách giao tiếp, ứng 

xử tốt. 
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 Kế hoạch về nhân sự và tiền lương 

Về nhân sự: Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổng 

số lao động dự kiến năm 2014 là 200 người (bao gồm cả công nhân cao su và chi nhánh). 

Về tiền lương: Dự kiến nhu cầu tiền lương và các khoản phải trả theo lương trong năm 2014 

như sau:      

ĐVT: Triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 
KH Năm 

2014 

1 Tiền lương 13.600 

1.1 Lương quản lý văn phòng 5.500 

1.2 Lương công nhân cây xanh 900 

1.3 Lương Cán bộ và Công nhân cao su 7.200 

2 BHXH, BHYT, BHTN, KP công đoàn 1.600 

Tổng cộng 15.200 

Thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2014 là 5,7 triệu đồng/người/tháng. 

 



  

32 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

  

ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

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

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Kế hoạch định hướng của HĐQT 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Năm 2013 tiếp tục là một năm thực sự khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất 

động sản. Dưới tác động do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và suy thoái kinh tế 

toàn cầu, chính sách thắt chặt tiền tệ trong nước, giảm chi tiêu công về đầu tư hạ tầng cơ 

sở… đã làm nhiều doanh nghiệp bất động sản phá sản hoặc thua lỗ, nhà đất rớt giá nhanh, 

tiêu thụ chậm, tồn kho lớn. Không ngoại lệ, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cũng bị ảnh 

hưởng lớn từ tình hình khó khăn chung như các công ty bất động sản khác. Mặc dù dự án 

được đánh giá có vị trí trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên việc 

đầu tư xây dựng hạ tầng liên vùng, liên khu vực bị trì hoãn hoặc triển khai rất chậm nên ảnh 

hưởng đến kế hoạch chào bán sản phẩm. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Công ty còn nhiều chỉ tiêu chưa thực hiện được 

hoặc mức độ thực hiện còn rất thấp, như chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận từ kinh doanh bất 

động sản là chỉ tiêu chính của công ty trong năm 2013, nhưng nguyên nhân khách quan do 

tình hình kinh tế chung cả nước còn khó khăn, chính sách thắt chặt tiền tệ, thị trường bất 

động sản ảm đạm… từ đó ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013 khó thực hiện được 

theo chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao trong năm. 

Phát triển thị trường bất động sản gắn liền với phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, khu 

vực…, và chính sách thắt chặt tiền tệ cũng đã ảnh hưởng lớn đối với các dự án hạ tầng ở 

huyện Nhơn Trạch, và các dự án hạ tầng đi qua tỉnh Đồng Nai. Cụ thể là các tuyến đường 

25B (rộng 80m), 25C (rộng 120m) là tuyến đường đi qua dự án Đông Sài Gòn phải dãn tiến 

độ đầu tư. Các tuyến đường cao tốc, tuyến đường liên vùng như đường cao tốc TP. HCM – 

Long Thành – Dầu Giây; đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu đường Quận 9 – Nhơn 

Trạch, sân bay quốc tế Long Thành có tiến độ triển khai chậm hơn so với dự kiến. 

Do tình hình thực tế khó khăn năm 2013, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và 

lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, chưa có doanh thu từ kinh doanh dự án. Năm 2013 

không phải là thời điểm để đưa sản phẩm ra kinh doanh, trong khi đó dự án đô thị Đông Sài 

Gòn là một dự án lớn và lâu dài, nếu đưa sản phẩm ra thị trường không đúng thời điểm thì 

sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của dự án.  
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý là những người có năng lực, kiến thức và kinh 

nghiệm. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại 

hội đồng cổ đông  với tinh thần trách nhiệm rất cao. Việc điều hành hoạt động của Công ty 

thực hiện theo đúng định hướng đầu tư và phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Những công tác mà Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện trong năm qua như sau: 

 Tình hình triển khai công tác đền bù 

giải tỏa các phần đất còn lại trong dự 

án; 

 Triển khai các hồ sơ pháp lý liên quan 

đến dự án tái định cư 20 ha; đẩy 

nhanh tiến độ bồi thường dự án khu 

Lilama - 45.1; Làm việc với chính 

quyền địa phương việc đấu nối hạ 

tầng dự án với hạ tầng chung của 

huyện Nhơn Trạch; 

 Tình hình và tiến độ triển khai thi 

công hạ tầng khu phía Bắc dự án, 

triển khai khu nhà ở 20ha và các khu 

cảnh quan; 

 Đôn đốc Ban điều hành khẩn trương 

làm việc với Sở, Ngành liên quan để 

hoàn tất thủ tục cho phép kinh doanh 

nền nhà theo ý kiến thống nhất của 

Văn phòng Chính Phủ 

 Làm việc với các Sàn giao dịch Bất 

động sản có uy tín, năng lực, mạng 

lười phân phối trải rộng, có kinh 

nghiệm công tác PR, truyền thông để 

phân phối sản phẩm của dự án.  

 Xúc tác công tác đầu tư nước ngoài 

để tìm kiếm, mời gọi các đối tác tham 

gia đầu tư dự án. 

 Thành lập sàn giao dịch bất động sản 

và Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí 

Minh, để thuận tiện việc giới thiệu và 

chào bán sản phẩm. 

 Triển khai chi tiết kế hoạch kinh 

doanh bán sản phẩm, thống nhất giá 

bán, tiến độ thanh toán, chiết khấu 

bán hàng và các vấn đề khác liên 

quan đến kinh doanh bán sản phẩm 

dự án. 

 Tiếp tục tận thu khai thác mủ cao su 

trên diện tích còn lại, đây là nguồn 

thu nhập chính bù đắp chi phí hoạt 

động trong thời gian đầu triển khai dự 

án 

 Đôn đốc triển khai quy hoạch tỷ lệ 

1/500 IA, IB và IE để chuẩn bị đầu tư 

thời gian tới. 

 Thống nhất việc chỉ đạo xử lý các 

vấn đề liên quan đến đầu tư liên 

doanh liên kết và hợp tác đầu tư. 
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PHÁ T TRIỂN 

BỀN VỮNG 

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

Trong năm 2013, kể cả năm 2014 dự kiến nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt là 

trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, một số dự án đầu tư hạ tầng liên vùng, liên khu vực 

chưa triển khai xong, các cơ sở hạ tầng xã hội còn thiếu nên sẽ góp phần ảnh hưởng trực 

tiếp đến công tác đầu tư và triển khai kinh doanh có hiệu quả của dự án. Hội đồng Quản trị 

đã cùng họp bàn và xem xét kế hoạch hoạt động kinh doanh đầu tư trong năm 2014 và 

hoàn toàn đồng ý với kế hoạch mà Ban Tổng giám đốc đề xuất. 

Trong năm 2014, HĐQT đề ra những mục tiêu chính để hoàn thành trong năm: 

 Thực hiện kế hoạch marketting và kế 

hoạch bán hàng Phân khu 1D (20ha) 

và Phân khu 1F (13,4ha), tạo lợi 

nhuận cho Công ty; 

 Tìm kiếm khách hàng để bán sỉ đất 

cho nhà đầu tư thứ cấp, tạo dòng tiền 

để Công ty trả nợ; 

 Giải quyết khoản nợ gốc và lãi trái 

phiếu 1.000 tỷ và lãi phát sinh; 

 Đầu tư dự án Khu TĐC XD nhà ở CB-

CNV để hoàn trả cho Công ty CP 

Lilama 45.1; 

 Tiếp tục thực hiện các hạng mục công 

trình đang xây dựng dỡ dang của năm 

2013, các công trình cần thiết phục vụ 

bán hàng; 

 Tiếp tục thực hiện các công tác quy 

hoạch, thiết kế, thủ tục bồi thường, 

đất đai và các thủ tục pháp lý có liên 

quan để chuẩn bị đầu tư và kinh 

doanh cho nhưng giai đoạn tiếp theo 

của dự án; 

 Triển khai các thủ tục, xây dựng hạ 

tầng khu Tái định cư Long Tân 20ha 

bàn giao cho UBND huyện Nhơn 

Trạch và thỏa thuận bàn giao 20% 

quỹ đất có hạ tầng trong dự án cho 

Huyện; 

 Thực hiện công tác quy hoạch, thiết 

kế, thủ tục pháp lý, đất đai dự án Khu 

trung tâm HC-VH-GD-TDTT kết hợp 

Xây dựng chợ và khu phố chợ để 

phục vục đầu tư và bán sản phẩm 

trong những năm tiếp theo.  
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TỔ CHỨC NHÂ N SỰ 
Hội đồng quản trị 

Ban Tổng giám đốc 

Ban kiểm soát 

Những thay đổi trong HĐQT, BKS & BTGĐ 

Tình hình nhân sự 
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TỔ CHỨC NHÂ N SỰ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

  
Ô ng  QUÁCH VĂN ĐỨC 

Chủ tịch HĐQT – Thành viên không điều hành 

Năm sinh : 1959 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác : 
Từ năm 1976 đến 1990: Ủy ban vật giá tỉnh Đồng Nai. 

Từ năm 1990 đến nay: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

: 
Sở hữu cá nhân: 0 
Đại diện phần vốn của  Tổng Công ty Tín Nghĩa  - 
51,515% 

Chức vụ TVHĐQT  tại công ty khác : 
Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín 
Nghĩa 

 

Bà NGUYỄN THỊ BẠCH HƯỜNG 

Thành viên HĐQT không điều hành 

Năm sinh : 1958 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ 

Quá trình công tác: : 

Từ năm 1981 đến 1986: XN 404 Cục hậu cần QK9 
Từ năm 1986 đến 1986: XN Bột dinh dưỡng tỉnh Đồng 

Nai 
Năm 1989 đến nay: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.                          

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

: 0,049% 

Chức vụ TV HĐQT  tại công ty khác : TV HĐTV -Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa 

 
 

  

Ô ng NGUYỄN VĂN SOÁI 

Thành viên HĐQT không điều hành 

Năm sinh : 1959 

Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán 

Quá trình công tác: : 

Từ năm 1987 đến 1997: Cục thuế tỉnh Đồng Nai 
Từ năm 1997 đến 2002: Công ty DONAVIL 

Từ năm 2002 đến 2004: Công ty PROSECO 
Từ năm 2004 đến nay: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.                                             

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

: 0% 

Chức vụ TV HĐQT  tại công ty khác : 

 

TV HĐTV -Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa 
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Ô ng ĐỖ TẤN ĐIỀM 

Thành viên HĐQT không điều hành 

Năm sinh : 1962 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân 

Quá trình công tác: : 
Từ năm 1984 đến nay: Trưởng phòng kế hoạch 
Công ty TNHH MTV Công nghiệp cao su Đồng 
Nai.                                             

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu 

quyết 
: 0,015% 

Chức vụ TV HĐQT  tại công ty khác : Không  

 

Ô ng TRẦN MINH QUÝ 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh : 1958 
Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân 

Quá trình công tác: : 

Năm 1981: Nhân viên kỹ thuật sở CN Đồng Nai 
Năm 1986: Quản đốc Phân xưởng Nhà máy Bao 
bì Biên Hòa 

Năm 1988 đến 1998: Trưởng phòng Kỹ thuật 
CTCP Cơ khí Đồng Nai 
Năm 2001: Phó Giám đốc CTCP Cơ khí Đồng Nai. 
Tháng 10/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – 

TV HĐQT CTCP Đầu tư Nhơn Trạch.                                         
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu 
quyết 

: 0,179% 

Chức vụ TV HĐQT  tại công ty khác : Không  
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TỔ CHỨC NHÂ N SỰ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô ng NGUYỄN HIẾU LỘC 

Tổng giám đốc 

Năm sinh : 1970 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác : 

Năm 1999: Vào Công ty Tín Nghĩa. 
Năm 2004: Phó phòng Đầu tư Công ty Tín Nghĩa. 
Năm 2005: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Tín Nghĩa. 
Từ năm 2006 đến nay: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư 

Nhơn Trạch. 
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

: 0% 
 

 
 

Ô ng PHAN THANH VĨNH TOÀN 

Phó Tổng giám đốc 

Năm sinh : 1983 
Trình độ văn hóa : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: : 

07/2007-7/2008: Nhân viên kinh doanh Công ty Nông 
sản Tín Nghĩa. 
07/2008-9/2009: nhân viên kinh doanh CTCP ICD 
Đồng Nai. 

10/2009-05/2012: du học tại Mỹ - Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh. 
06/2012-05/2013: trợ lý TGD Tổng Công ty Tín Nghĩa. 
05/2013- Nay:   P.TGD CTCP Đầu tư Nhơn Trạch. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có 

quyền biểu quyết 
 

: 
 

 

0,224% 
 

Ô ng TRẦN MINH QUÝ 

Phó Tổng giám đốc 

Xem thông tin   Mục HĐQT 
   
   

   
   

Ô ng KHƯƠNG NGUYỄN ĐỨC HUY 

Kế toán trưởng 

Năm sinh : 1967 
Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân 

Quá trình công tác: : 

Tháng 08/1991 – 12/2002: Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai. 
Năm 12/2002 – 07/2003: CTCP ĐT XD Viễn Thông 
Tháng 08/2003 – 09/2006: Kế toán Công ty TNHH Tín 

Nghĩa 

Tháng 10/2006 – 12/2006: Phó phòng Đầu tư Phát 
triển - Tổng Công ty Tín Nghĩa. 
Tháng 01/2007 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư 
Nhơn Trạch.                                             

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

: 0,082% 
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TỔ CHỨC NHÂ N SỰ 

BAN KIỂM SOÁ T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ô ng TRẦN NGHĨA SỸ 

Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh : 1964 
Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân 

Quá trình công tác : 

Năm 1999: Vào Công ty Tín Nghĩa. 
Năm 2004: Phó phòng Đầu tư Công ty Tín Nghĩa. 
Từ năm 1986 đến tháng 02/2012: Phó phòng 

thanh tra Sở tài chính Vật giá Đồng Nai 
Từ tháng 03/2010 đến nay: Kế toán trưởng Tổng 
công ty Tín Nghĩa. 

Tỷ lệ  sở hữu cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

: 0% 

Bà TÔ THỊ HỒNG TRANG 

Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh : 1973 
Số CMCD : 271434677 

Cấp ngày : 13/01/1997 
Nơi Thường trú : 9/8E, K1, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai 
Địa chỉ hiện tại : 9/8E, K1, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai 
Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: : 

Từ năm 1998 đến 2008: Phụ trách kế toán Sở 
công nghiệp tỉnh Đồng Nai 
Từ năm 2008 đến nay: Phụ trách kế toán Sở 

công thương tỉnh Đồng Nai.                                         
Tỷ lệ  sở hữu cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

: 0,099% 

  
 

Bà DƯƠNG THỊ MINH HỒNG 

Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh : 1969 
Số CMCD : 270780089 
Cấp ngày : 27/08/2003 

Nơi Thường trú : 80/12 ấp Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai 
Địa chỉ hiện tại : 80/12 ấp Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai 
Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: : 

Từ năm 1996 đến 2005: Nhân viên kế toán Công 
ty TNHH Tín Nghĩa 
Từ năm 2005 đến nay: Phó phòng kế toán Công 
ty TNHH Tín Nghĩa.                                             

Tỷ lệ  sở hữu cổ phiếu có 
quyền biểu quyết 

: 0,03% 
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TỔ CHỨC NHÂ N SỰ 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁ T VÀ  BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không có sự thay đổi về mặt nhân sự. Riêng Ban 

Tổng giám đốc trong năm đã bổ nhiệm ông Phan Thanh Vĩnh Toàn nắm giữ chức vụ 

Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 12/04/2013. 

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 

 Cơ cấu lao động tính đến ngày 31/12/2013 

STT Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 

Tỷ trọng 

(%) 

I Theo trình độ lao động 195 100% 

1 Trên Đại học  4 2%  

2 Đại học  32 16%  

3 Cao đẳng  14 7%  

4 Khác  145 75%  

II Theo loại hợp đồng lao động 195 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn  145 74%  

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)  11 6%  

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm  39  20% 

III Theo giới tính 195 100% 

1 Nam 122 63,07% 

2 Nữ 72 36,93% 

 Chính sách nhân sự 

 Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, 

nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo đúng quy định. 

 Tổ chức khám định kỳ, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên theo quy định và quy chế, 

xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, tạo nên môi trường làm việc năng động và 

thân thiện. 

 Tiếp tục tổ chức cho CBCNV tham gia học các lớp thẩm định giá bất động sản. Bồi 

dưỡng nghiệp vụ kiểm soát nội bộ, các chính sách thuế, các chính sách mới về đầu tư 

xây dựng. Cử nhân viên đi học tập kỹ thuật trồng cây cảnh tại các vườn ươm cây ở tỉnh 

Đồng Tháp, Bến Tre. 
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QUẢN TRỊ CÔ NG TY 

 

  

QUẢN TRỊ CÔ NG TY 

Thông tin cổ đông 

Hoạt động của HĐQT 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao & các khoản lợi ích của 

HĐQT, BKS & BTGĐ 
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QUẢN TRỊ CÔ NG TY 

THÔ NG TIN CỔ ĐÔNG 

 Cổ phần 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 66.000.000 

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu 

Cổ phiếu quỹ 314.000 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 65.686.000 

Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 0 

 

 Cơ cấu cổ đông  

TT Cổ đông Số CP sở hữu (cổ phần) Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 

Trong nước 66.000.000 660.000.000.000 100 

1 Cá nhân 16.971.320 169.713.200.000 25,71% 

2 Tổ chức 48.714.680 487.146.800.000 73,81% 

3 Cổ phiếu quỹ 314.000 3.140.000.000 0,48% 

Nước ngoài 0 0 0% 

 

 Danh sách cổ đông lớn  

TT Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD 
Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Công ty TNHH 1 

TV Tín Nghĩa 
96 Hà Huy Giáp, P. Quyết 
Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai 

470400007 34.000.000 51,515% 

2 

Ngân hàng TM 

CP Đại Á (nay là 

HD Bank) 

152 CMT8, P. Quyết Thắng, 
Biên Hòa, Đồng Nai 

059169 6.500.000 9,848% 

3 
NH TM CP Dầu 

khí Toàn cầu 

Tòa nhà Capital Tower, 109 

Trần Hưng Đạo, P.Cửa 
Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2700113651 5.000.000 7,576% 

 

 

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

 Các chứng khoán khác 

Không có 
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QUẢN TRỊ CÔ NG TY 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Hoạt động của HĐQT 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Quách Văn Đức Chủ tịch HĐQT 10 100% 

2 Ông Nguyễn Văn Soái TV HĐQT  10 100% 

3 Bà Nguyễn Thị Bạch Hường TV HĐQT 10 100% 

4 Ông Đỗ Tấn Điềm TV HĐQT 10 100% 

5 Ông Trần Minh Quý TV HĐQT 10 100% 

 

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp định kỳ, thực hiện đúng các chức năng và quyền hạn của 

mình. Đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Ngoài ra, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị vào 

các ngày 22/02; 04/03; 20/03; 26/04; 11/05; 21/08; 14/09; 08/10; 15/11/2013 về các vấn 

đề quan trọng của Công ty.  

STT 
Số Nghị quyết, 

 Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 01/2013/NQ-HĐQT 22/02/2013 
Cử đại diện phần vốn góp của Công ty vào 

Công ty CP TM và XD Phước Tân. 

02 02/2013/NQ-HĐQT 04/03/2013 
Triển khai kinh doanh; Xúc tiến đầu tư, mời 

gọi đối tác tham gia đầu tư dự án. 

03 03/2013/NQ-HĐQT 20/03/2013 
Thông qua việc sắp xếp và bố trí cán bộ, bổ 

nhiệm thêm phó TGĐ mới. 

04 04/2013/NQ-HĐQT 26/04/2013 
Thông qua việc sắp xếp và bố trí cán bộ, tái 

bổ nhiệm Ban TGĐ và Kế toán trưởng. 

05 05/2013/NQ-HĐQT 11/05/2013 
Thống nhất nội dung, chương trình ĐHCĐ 

và trang bị xe ô tô phục vụ công tác. 

06 06/2013/NQ-HĐQT 21/08/2013 Triển khai kế hoạch kinh doanh 

07 07/2013/NQ-HĐQT 14/09/2013 
Chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phiếu 

ngân hàng TMCP Đại Á 

08 08/2013/NQ-HĐQT 08/10/2013 Thành lập sàn giao dịch BĐS. 

09 09/2013/NQ-HĐQT 08/10/2013 Thành lập Chi nhánh công ty tại TP HCM 

10 10/2013/NQ-HĐQT 15/11/2013 
Thống nhất phương thức tổ chức kinh 

doanh bất động sản 
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QUẢN TRỊ CÔ NG TY 

 Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị không điều hành  

Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành cùng tham gia các cuộc họp Hội 

đồng quản trị, đưa ra ý kiến độc lập và phù hợp với những kế hoạch, tình hình hoạt 

động của công ty. 

 

 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

 

 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có  chứng chỉ đào tạo về 

quản trị công ty  

Không có 
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QUẢN TRỊ CÔ NG TY 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁ T 

 Hoạt động của Ban kiểm soát  

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch đã thực hiện các công 

việc chủ yếu sau: 

 Giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư. 

 Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, BCTC bán niên và BCTC năm 2013 được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán. 

 Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 

năm 2013. 

 Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác 

quản lý hành chính và hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và 

các trưởng phòng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của 

Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. 

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo qui định của Luật Doanh 

nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT được ban 

hành hợp lệ thông qua biên bản họp HĐQT. Các nội dung của nghị quyết đều tập 

trung vào việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2013 được đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 
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QUẢN TRỊ CÔ NG TY 

CÁ C GIAO DỊCH, THÙ  LAO VÀ  CÁ C KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC VÀ  BAN KIỂM SOÁ T 

 Lương thưởng, thù  lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát & Ban 

Tổng giám đốc 

Vị trí Thù  lao 

Chủ tịch HĐQT 120 triệu/năm 

Thành viên HĐQT 72 triệu/năm 

Trưởng Ban Kiểm soát 72 triệu/năm 

Thành viên Ban Kiểm soát 12 triệu/năm 

 

Vị trí Lương, thưởng 

Tổng giám đốc 314 triệu/năm 

Phó Tổng giám đốc (kỹ thuật) 266 triệu/năm 

Phó Tổng giám đốc (kinh doanh) 173 triệu/năm 

Kế toán trưởng 226 triệu/năm 

 

 Giao dịch của cổ đông nội bộ 

Không có 

 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có 

 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc Quản trị công ty theo qui định theo Quy chế 

quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy 

mô lớn. 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

 

  BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

Ý kiến kiểm toán 
Báo cáo tài chính 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

Ý  KIẾN KIỂM TOÁ N 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

53 

  

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 

BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH 
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