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THƯ NGỎ 

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 2015 đi qua đã để lại nhiều hy vọng và cũng đầy thách thức cho Công ty. Kinh tế tăng trưởng, lạm 

phát được kiểm soát tốt, đầu tư tăng cao. Đặc biệt sự thay đổi của hành lang pháp lý là bước chuẩn bị 

cho sự mở cửa kinh tế hơn nữa với khu vực và Thế giới đã giúp cho các doanh nghiệp trong nước đón 

nhận được nhiều thay đổi.  

Cùng với những thông tin khả quan chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản đã ấm dần lên với lực 

cầu tăng, tồn kho giảm dần nhưng không đột biến về giá và số lượng cho thấy một sự tăng trưởng bền 

vững hơn trong thời gian qua. Riêng đối với NIC, sau gần 5 năm chuẩn bị, Công ty đã và đang nỗ lực hết 

sức mình để tiếp tục tạo tăng trưởng trong hoạt động bán hàng. Có thể nói rằng nhờ vào những thông tin 

tốt từ việc kết nối giao thông giữa địa bàn huyện Nhơn Trạch với các vùng lân cận như cầu đường Quận 

9, đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, đường 25B, sân bay quốc tế Long Thành,... mà trong vòng 12 

tháng qua, Công ty đã bán được 372 nền nhà, thu về 60 tỷ đồng trên 277 tỷ đồng của giá trị các hợp đồng 

đã ký. Con số này chưa phản ánh được quy mô hoạt động của Công ty, tuy nhiên có thể thấy rằng đây là 

những bước đi đầy kỳ vọng cho giai đoạn sắp đến của Nhơn Trạch. 

Năm 2016 dự kiến còn nhiều khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường bất động sản khi gói tín dụng 

30.000 tỷ đồng kết thúc, tín dụng cho bất động sản có khả năng bị siết chặt nhưng bên cạnh đó là những 

thông tin tích cực cho Công ty như kỳ vọng tăng trưởng đầu tư trong tiến trình hội nhập, quá trình chuyển 

dịch dân cư, đô thị sang các khu vực vệ tinh của TP. HCM diễn ra ngày càng mạnh mẽ, các tuyến giao 

thông kết nối khu vực ngày càng nhiều. Tuy rằng những khó khăn vẫn còn nhiều và thách thức là rất lớn 

nhưng toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo đã và đang từng ngày nỗ lực hết mình, tận dụng những lợi thế 

có sẵn của mình và nền tảng đã gầy dựng trong suốt thời gian qua để thúc đẩy hoạt động của Công ty, 

tạo ra lợi nhuận cho cổ đông, mang lại kết quả tốt hơn trong những năm đến. 

Thay mặt tập thể người lao động và ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, tôi xin gửi lời cảm 

ơn chân thành đến Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã và đang đặt niềm tin nơi chúng tôi 

trong suốt thời gian qua và mong được tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý vị trên con đường phía 

trước. 

Trân trọng! 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

QUÁCH VĂN ĐỨC 
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  THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên công ty :  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH 

Tên tiếng anh :  NHON TRACH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt :  NIC 

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) 

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

Trạch, Tỉnh Đồng Nai. 

Số điện thoại :  (061) 3 560 381 

Số fax :  (061) 3 560 380 

Website :  www.dongsaigon.vn 

Email :   nic@dongsaigon.vn 
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  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000158 ngày 14 

tháng 09 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). 

 Công ty đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận 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). 

2004 

2005 

2007 
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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 09 tháng 09 năm 2013, CTCP 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. 

2015 

2013 

2012 

2008 
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  NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

- Đầu tư kinh doanh nhà, bất động sản, khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ khu dân cư; 

- Cho thuê nhà văn phòng; cho thuê khách sạn; 

- Xây dựng công trình dân dụng; 

- Kinh doanh khu vui chơi giải trí; 

- Xây dựng công trình giao thông; 

- Xây dựng công trình thủy lợi; 

- Tư vấn, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Tư vấn đầu tư bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch 

vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; 

- Khai thác đất, đá, sỏi (chỉ được hoạt động khi có giấy phép khai thác); 

- Buôn bán đất, đá, sỏi; 

- Bán buôn xe cơ giới; 

- Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công trình hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu 

đô thị; Xây dựng khu vui chơi giải trí; 

- Bán lẻ hàng trang trí nội thất; 

- Sản xuất bê tông thương phẩm, cống ly tâm, cọc bê tông các loại (không sản xuất tại trụ sở); 

- Bán lẻ cây giống, cây kiểng, hoa các loại; 

- Cho thuê xe cơ giới; 

- Bán lẻ vật liệu xây dựng; 

- Bán buôn hàng trang trí nội thất; 

- Gia công vật liệu xây dựng (không gia công tại trụ sở); 

- Gia công hàng trang trí nội thất (không gia công tại trụ sở); 

- Trồng cây giống, cây kiểng, hoa các loại; 

- Bán buôn cây giống, cây kiểng, hoa các loại; 

- Trồng, chăm sóc cây cao su (không hoạt động tại trụ sở); 

- Chế biến mủ cao su (không hoạt động tại trụ sở, chỉ được hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); 

- Bán buôn cao su (không chứa hàng tại trụ sở). 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch được phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên hiện 

nay 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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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; 

 Ban Tổng Giám đốc; 

 Các phòng chuyên môn nghiệp vụ… 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

KHAI THÁC 
MỦ CAO SU 

CHẾ BIẾN MỦ 
CAO SU 

QUẢN LÝ ĐỘI CAO SU 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ 

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN 
CỨU PHÁT TRIỂN  

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 
KINH DOANH  

NGHIÊN CỨU THỊ 
TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN  

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ  

BỒI THƯỜN GPMB 
ĐẤT DỰ ÁN  

CÁC DỰ ÁN LIÊN 
DOANH  

DỊCH VỤ BÁN HÀNG VÀ 
KINH DOANH MỦ CAO SU 

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 
TRANG TRÍ NỘI THẤT 

DỊCH VỤ HẬU MÃI 

QUAN HỆ HỢP ĐỒNG 

TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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  BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN QUẢN 
LÝ DỰ ÁN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

HÀNH CHÍNH  
QUẢN TRỊ  

TUYỂN DỤNG  
VÀ ĐÀO TẠO  

LAO ĐỘNG  
VÀ TIỀN LƯƠNG  

BỘ PHẬN PHÁP CHẾ  

CÔNG NGHỆ  
THÔNG TIN  

PHÒNG KỸ 
THUẬT  

CÁC ĐỘI THI 
CÔNG  

TRƯỞNG PHÒNG 
THI CÔNG XÂY LẮP  

QUẢN LÝ DỰ ÁN  

CUNG CẤP CÂY XANH 
VÀ DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG ĐÔ THỊ 

TRƯỞNG PHÒNG 
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ  

CUNG ỨNG VẬT TƯ 
VÀ QUẢN LÝ KHO 



 11 

 

  CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

Công ty con: Không có. 

Công ty liên kết: Không có. 

Theo hợp đồng số 161/2015/HĐKT ngày 28/12/2015, CTCP Đầu tư Nhơn Trạch đã chuyển nhượng toàn 

bộ 4.000.000 cổ phần đã đầu tư vào CTCP Xây dựng và Thương mại Phước Tân cho CTCP Phát triển 

Khu công nghiệp Tín Nghĩa. Như vậy hiện nay, NIC không có công ty con và công ty liên kết. 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

Trở thành một trong những doanh nghiệp 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. 

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. 
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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 – Tp. 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 CỦA CÔNG TY 

 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.  
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 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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  RỦI RO 

Rủi ro kinh tế 

 Năm 2015, mặc dù nền kinh tế Thế giới còn nhiều trở 

ngại song tình hình kinh tế nước ta tiếp tục có sự diễn 

biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 

đã đạt đến 6,68% vượt qua cả mục tiêu 6,2% đề ra từ 

đầu năm, tình hình giá cả hàng hóa ổn định, mức lạm 

phát năm 2015 thấp hơn so với nhiều năm trước. Bên 

cạnh đó, trong năm nhiều hiệp định cũng được ký kết 

góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển và hội 

nhập kinh tế của nước ta.  

 Với những diễn biến trên, thị trường bất động sản trong 

nước trở nên sôi động hơn, thanh khoản và giá cả ở một 

số phân khúc sản phẩm đã có sự cải thiện rõ rệt cho thấy 

mức độ hấp thụ của thị trường đang dần tốt lên, điều này 

đã tạo nhiều cơ hội cho hoạt động kinh doanh của NIC.     

 Riêng đối với khu vực Nhơn Trạch, dự 

án Sân bay Long Thành và đường cao 

tốc Bến Lức, Long Thành là hai thông 

tin hỗ trợ cho các dự án bất động sản 

khá tốt khi sự kết nối với các khu vực 

xung quanh và hạ tầng của địa bàn sẽ 

phát triển hơn nữa. 

 Ngoài ra, trong thời gian tới với việc 

triển khai cụ thể các thỏa thuận từ 

những hiệp định đã ký kết, Việt Nam 

chắc chắn sẽ càng trở nên hấp dẫn 

trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, NIC 

sẽ có nhiều cơ hội để hơn nữa, từ đó 

rủi ro cũng sẽ giảm thiểu. 

 

Rủi ro pháp luật 

Trong những năm gần đây, các văn bản pháp luật nền tảng đã có nhiều sự thay đổi để phù hợp với sự 

phát triển và tính hoà nhập với kinh tế Thế giới. Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật kinh doanh Bất 

động sản đã bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2015 là những thay đổi đáng chú ý đối với công ty. Ngoài ra, 

quy định về kế toán, thuế, chứng khoán cũng được thay đổi trong năm qua. Hành lang pháp lý là khung 

hoạt động chung cho các doanh nghiệp do đó, mỗi sự thay đổi đều có thể mang lại những tác động nhất 

định cho các doanh nghiệp cùng ngành nói chung và Công ty nói riêng. Với xu hướng hiện nay, Công ty 

nhận thấy nhiều cơ hội đang mở ra cùng với đó là những thách thức cần được nhận định rõ ràng. Trong 

suốt quá trình hoạt động, Công ty luôn đảm bảo việc tôn trọng và thực thi pháp luật. Đối với những vấn 

đề chuyên môn, từng bộ phận phòng ban có trách nhiệm tìm hiểu và xây dựng quy trình hoạt động phù 

hợp với quy định đồng thời đáp ứng được sự linh hoạt trong sản xuất kinh doanh. Trưởng bộ phận sẽ 

tham mưu cho Ban lãnh đạo những vấn đề chuyên môn để đưa ra những quyết định, định hướng hoạt 

động đúng đắn. 
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Rủi ro môi trường 

 Hoạt động trong ngành công nghiệp xây dựng và khai thác vật liệu xây dựng, NIC chắc chắn sẽ 

không thể tránh khỏi những tác động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Một số yếu tố có thể 

kể đến như tiếng ồn tạo ra do việc vận hành các loại máy móc thi công, các loại khí thải từ phương 

tiện vận tải SO2, CO2, CO…hay việc lấy đi đất, đá, sỏi từ môi trường tự nhiên cũng tiềm ẩn nhiều 

rủi ro làm ô nhiễm môi trường và gây ra sự mất cân bằng sinh thái…  

 Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch luôn chú ý đến môi trường trong quá trình hoạt động của 

mình. Có kế hoạch khai thác và thi công hợp lý cùng với việc tích cực ứng dụng công nghệ vào 

sản xuất Công ty đã và đang làm tốt công tác hạn chế những ảnh hưởng xấu gây tác động đến 

môi trường và sức khỏe người lao động.  

 

Rủi ro đặc thù đối với nguyên liệu 

 Doanh thu từ các hoạt động như mua bán cây giống, cây kiểng, hoa các loại, khai thác, chế biến 

và kinh doanh mủ cao su hun khói đã góp phần đa dạng hóa thu nhập cho Công ty. Chính vì thế, 

mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ hơn doanh thu hoạt động chính là bất động sản, nhưng khi những 

mảng kinh doanh này biến động cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của NIC.  

 Hiểu được những rủi ro trên, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch luôn đề ra những chiến lược kinh 

doanh phù hợp với từng thời điểm và tình hình kinh tế chung góp phần hạn chế đến mức thấp nhất 

rủi ro đặc thù của Công ty.  

 

Rủi ro đặc thù đối với lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản 

 Đặc điểm của lĩnh vực này là thời gian thi công thường kéo dài 

do khối lượng công việc lớn, đồng thời còn phụ thuộc vào các 

yếu tố như chính sách, thủ tục pháp lý, thời gian đền bù, giải 

toả mặt bằng.  

 Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, 

NIC chịu ảnh hưởng bởi nhiều bên liên quan như nhà cung cấp 

nguyên vật liệu xây dựng mặc dù Công ty cũng đã tự khai thác 

đất, đá, sỏi, bên cạnh đó điều kiện thời tiết lúc thi công cũng 

ảnh hưởng nhiều đến việc hoàn thiện công trình, ngoài ra việc 

gặp khó khăn khi tuân thủ các thủ tục hành chính cũng gây 

nhiều trở ngại và ảnh hưởng đến tiến độ. 

 Để hoàn thành công trình 

Công ty cần một lượng vốn 

đầu tư lớn, trong khi đó 

thời gian thi công thường 

kéo dài. Quá trình nghiệm 

thu, bàn giao được thực 

hiện theo từng giai đoạn 

những điều này làm việc 

thu hồi vốn tại Công ty diễn 

ra chậm gây nhiều áp lực 

đến khả năng thanh toán. 

 



  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 



 

  

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh    

 Tình hình hoạt động đầu tư  

 Tình hình tài chính  

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 

Kế hoạch 

2015  

Thực hiện 

2015 
TH/KH 2015 

TH 

2015/2014 

Tổng doanh thu  13.093 29.190 25.158 86,19% 192,15% 

Lợi nhuận trước thuế (9.262) 7.431 4.871 65,55% -52,59% 

 

Tình hình kinh doanh bất động sản năm 2015 

STT Nội dung 
Tổng số 

lô 
Đá bán năm 

2014 
Đá bán năm 

2015 
Lũy kế đã bán 
đến năm 2015 

1 Phú thịnh 1 (1D) 143 21 50 71 

2 Phú thịnh 2 (1F) 444   322 322 

Tổng cộng 587 21 372 393 

 

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn chỉ theo dõi tiến độ thu tiền, chưa đủ điều kiện ghi 

nhận doanh thu. Tiến độ thu tiền trong năm như sau: 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 

Kế hoạch 

2015  

Thực hiện 

2015 

TH/KH  

2015 

TH 

2015/2014 

Tiến độ thu tiền BĐS  5,3 48.318 57.524 119,05% 1.085% 
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Năm 2015, thị trường bất động sản Việt Nam có sự 

chuyển biến tích cực, những dấu hiệu tăng trưởng ngày 

càng rõ ràng. Nhiều phân khúc sản phẩm như đất nền, 

biệt thự trước đây rất khó tiêu thụ, thì hiện nay đã trở 

nên sôi động, số lượng giao dịch thành công ngày càng 

tăng dần về cuối năm. Điều này cho thấy các chính 

sách hỗ trợ thị trường của Chính Phủ đã có những hiệu 

quả nhất định, góp phần củng cố niềm tin cho những 

khách hàng có nhu cầu thực sự. 

Cùng với những thông tin hỗ trợ đó, hoạt 

động kinh doanh của Công ty đã có diễn biến 

tốt hơn trong năm qua. Tổng doanh thu tăng 

192,15% so với cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận 

trước thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi đạt 4,871 

tỷ đồng. Tuy nhiên so với kế hoạch năm 

2015, Công ty chỉ mới hoàn thành 86,19 % 

chỉ tiêu Doanh thu thuần và 65,55% Lợi 

nhuận trước thuế. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ THỦ TỤC ĐẤT ĐAI 

 Đối với Dự án Lilama 45.1, Công ty đã hoàn tất các thủ tục về đất, bàn giao lại cho Công ty Cổ phần Lilama. 

 Đối với Dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân diện tích 752ha (trong đó: diện tích đã đền bù giải toả là 156ha) và 

Khu tái định cư Long Tân 21,3ha, tình hình thực hiện như sau: 

o Hoàn thành công tác thẩm tra xác nhận nguồn gốc đất, nhà và vật kiến trúc. 

o Đôn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi 

thường sau khi hoàn thành công tác thẩm tra xác nhận nguồn gốc đất, nhà và vật kiến trúc. 

o Tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, tích cực thỏa thuận bồi thường 

trước cho những hộ đồng ý nhận tiền bồi thường trước, kế hoạch đền bù đạt tối thiểu 100ha. 

 

 

 Đối với dự án Mở rộng Khu dân cư Phú Thạnh - 

Long Tân (diện tích 90ha), Công ty đã đôn đốc 

các Ban ngành liên quan hoàn thành công tác xác 

nhận nguồn gốc đất, nhà và vật kiến trúc. 

 UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết 

quả rà soát và kê khai tình hình sử dụng đất của 

Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai 

công việc xác định giá thuê đất làm cơ sở ký Hợp 

đồng thuê đất, tổng diện tích khoảng 70ha. 

 Tập trung đầu tư hạ tầng các công trình thiết yếu 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản 

theo hạng mục công trình, phân khu cho từng giai 

đoạn theo kế hoạch. 

 Khu nhà ở tập thể công nhân cao su Nông trường 

Thành Tuy Hạ, Công ty đã phối hợp với Ban ngành 

liên quan rà soát hồ sơ, đề nghị UBND huyện Nhơn 

Trạch xem xét kiến nghị của Công ty về bổ sung 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 54 

hộ dân đang sinh sống trong Khu nhà ở tập thể. 

 Về công tác thỏa thuận bồi thường, từ đầu năm 

2015 đến nay Công ty đã thỏa thuận bồi thường 

được 15,86ha với số tiền chi trả là 27,76 tỷ chưa tính 

lãi vay (lũy kế từ các năm trước đến thời điểm này, 

NIC đã bồi thường 48,51ha, số tiền đã chi trả là 

84,90 tỷ). Theo kế hoạch bồi thường 2015 là 30ha 

với số vốn 60 tỷ. 
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THỦ TỤC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 

 Quy hoạch 1/500 Phân khu 1A, 1E, Công ty đã hoàn tất phê duyệt quy hoạch phân khu 1A, 1E. 

 Dự án Khu tái định cư Long Tân quy mô 21ha, NIC đã hoàn tất hồ sơ ĐTM trình hội đồng thẩm định. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị bổ sung hệ thống xử lý nước thải cục bộ dự án. Có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xem xét không bố trí Trạm xử lý nước thải cục bộ trong dự án.  

 Dự án Khu trung tâm Hành chính - Văn hóa - Giáo dục – Thể dục thể thao, kết hợp xây dựng chợ và Khu phố chợ. Công 

ty đã hoàn chỉnh, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án cho Sở Xây dựng thẩm định. Sở Tài nguyên và Môi trường 

góp ý kiến về hồ sơ thẩm định. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận không đấu giá quyền sử dụng đất. 

 Về công tác xử lý chồng lấn lộ giới giữa dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân và đường 25B, NIC tiếp tục kiến nghị 

với UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải để xử lý việc chồng lấn. 

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG 

 Công ty đã tiến hành đầu tư hạ tầng dự án, chăm sóc tưới cây xanh ở các khu vực vườn ươm, công viên và những 

tuyến đường trong dự án. 

 ĐVT: triệu đồng 

STT Hạng mục đầu tư Giá trị HĐ 
Giải ngân 

2015 
Mức độ hoàn thành 

1 Tuyến ống cấp nước băng đường 25B 1.400 1.400 100% 

2 Cấp nước khu 20ha 3.410 1.029 100% 

3 Lát gạch vỉ hè khu 20ha 2.565 2.565 100% 

4 Thảm nhựa khu 20ha 4.530 4.530 100% 

5 Thảm nhựa đường N8 và D6 8.330 5.831 70% 

6 Hạ tầng khu 1 F 21.600 0 20% 

7 Hạ tầng Lilama 6.200 2.500 34% 

8 
Trồng cỏ công viên khu 20ha và làm hệ 

thống tưới tự động 
1.440 1.267 100% 

Tổng cộng 48.035 19.122  
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ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 31/12/2015 01/01/2015 

1 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 0 28.000 

  Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phước Tân 0 28.000 

2 Cho vay vào đơn vị khác 38.404 38.303 

  Công ty cổ phần Phương Đông 28.375 28.375 

  Công ty TNHH Hoàng Trạch 10.029 9.928 

3 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 (30) 

Tổng cộng 38.404 66.273 
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Đầu tư vào công ty liên kết  

 Theo hợp đồng chuyển nhượng số 161/2015/HĐKT ngày 28/12/2015, NIC đã chuyển nhượng toàn bộ 

4.000.000 cổ phần đã đầu tư vào công ty liên kết CTCP Xây dựng và Thương mại Phước Tân cho Công 

ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. 

Đầu tư vào các đơn vị khác 

 Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 

08/2010/HĐ ngày 25/10/2010, CTCP Đầu tư 

Nhơn trạch có sự hợp tác với CTCP Phương 

Đông về việc thực hiện dự án đầu tư phát 

triển, xây dựng và tiếp thị khu dân cư Long 

Tân (diện tích khoảng 43ha tại xã Long Tân, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, 

hai bên sẽ thành lập công ty cổ phần vào 

thời điểm thích hợp. 

 Ngoài ra, theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 

01/2010/HĐ ngày 06/12/2010,  NIC còn có sự 

hợp tác với Công ty TNHH Hoàng Trạch để thực 

hiện dự án đầu tư phát triển, xây dựng và tiếp 

thị khu dân cư, thương mại (diện tích khoảng 

12ha tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai). Hai bên sẽ thành thành lập công ty 

cổ phần vào thời điểm thích hợp. 

 Đến thời điểm 31/12/2015, NIC đã thực hiện ứng tiền cho hai Công ty trên để tiến hành đền bù giải tỏa 

đất trong ranh giới dự án, theo quy định của Nhà nước.  
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NHỮNG DỰ ÁN NỔI BẬT CỦA CÔNG TY 

KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG SÀI GÒN 

Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn có tổng diện tích 942ha nằm ở vị trung tâm của Đô thị mới Nhơn 

Trạch, thuộc cửa ngõ phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh, được quy hoạch bởi hai đơn vị tư vấn 

Ubiz - Hồng Kông và EDAW/AECOM - Mỹ. Khu đô thị Đông Sài Gòn được định hướng xây dựng theo 

tiêu chí của khu đô thị xanh, hiện đại, kiểu mẫu, hứa hẹn mang đến cho cư dân một môi trường 

sống hoàn hảo với đầy đủ các tiện ích hiện đại. 
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Đông Sài Gòn có ưu thế vượt trội về mặt giao thông vì tọa lạc trên hai trục đường chính của Nhơn Trạch 

đó là đường Tôn Đức Thắng (25B) rộng 80m đi Quốc lộ 51 và đường Nguyễn Ái Quốc (25C) rộng 100m 

đi sân bay quốc tế Long Thành; liền kề với đường vành đai 3 TP.HCM rộng 120m kết nối vào đường cao 

tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua Cầu Quận 9 ở phía Bắc và đường cao tốc Bến Lức - Long 

Thành ở phía Nam. 
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NHỮNG DỰ ÁN NỔI BẬT CỦA CÔNG TY 

BIỆT THỰ PHÚ THỊNH 1 

 

Phú Thịnh 1 - Tận hưởng kiến trúc sang trọng và không gian xanh tuyệt vời. 

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 Phú Thịnh 1 là sự hội tụ tinh hoa của nghệ thuật và công nghệ hiện đại. 

Khu biệt thự được bố trí tập trung ở khu vực trung tâm của khu Phú Thịnh 1 tiếp giáp với công viên 

kênh nước cảnh quan ở phía Bắc. Trong đó có 76 căn biệt thự với diện tích đất 300-600 m2 
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NHÀ LIÊN KẾ PHÚ THỊNH 2 

Nhà phố liên kế thuộc khu Phú Thịnh 2 bao gồm 444 căn nhà phố liên kế có diện tích đất 114 m². Nhà 

phố liên kế được chú trọng đặc biệt về tỷ lệ đón ánh sáng và gió, hệ thống mái che nhằm đảm bảo tránh 

nắng, mưa và gió khi thời tiết không thuận lợi. Vật liệu sử dụng là các vật liệu chắc chắn, bền lâu tiện lợi 

trong sinh hoạt. 

NHÀ PHỐ KINH DOANH PHÚ THỊNH 1 

Khu phố có kinh doanh được bố trí ở góc Tây Nam của Phú Thịnh 1, 

được xây dựng theo 4 khối 7 tầng. Tầng trệt và tầng lững phục vụ kinh 

doanh, tầng 2 trở lên là các căn hộ loại 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 

3 phòng ngủ; tầng trên cùng là pent-house 1 trệt 1 lầu. Nhà phố kinh 

doanh có bãi đỗ xe ôtô cho khách trong khôn viên shophouse và bãi 

đỗ xe tầng hầm cho cư dân sống trong căn hộ. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % Thay đổi  

Tổng tài sản 1.840.890 1.792.225 -2,64% 

Doanh thu thuần 12.852 10.473 -18,51% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKT -9.285 4.857 152,31% 

Lợi nhuận khác 24 15 -38,02% 

Lợi nhuận trước thuế -9.262 4.872 152,60% 

Lợi nhuận sau thuế -9.262 4.872 152,60% 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,76 0,99 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,54  0,68  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 0,64 0,63 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 1,77  1,67 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,02 0,14 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản  Vòng 0,01 0,01 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % -72,06% 46,52% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % -1,38% 0,73% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % -0,51% 0,27% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % -72,25% 46,38% 

 



 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 30 

  

 

  

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 

Năm 2015, các chỉ số thể hiện khả năng thanh toán của Công ty đã có sự tăng trưởng chủ yếu đến từ sự 

gia tăng của Tài sản ngắn hạn. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn đã tăng đến 33,05% và hàng tồn kho 

tăng 44,88% so với cùng kỳ năm trước. 

Xét về giá trị, sự thay đổi của các khoản nợ là không đáng kể khi chỉ tăng nhẹ 3,79% so với năm 2014. Tuy 

nhiên, sự biến động về cơ cấu là khá nhiều do một số vấn đề sau: Công ty thực hiện mua lại Nhà máy đá 

của Tổng Công ty Tín Nghĩa làm tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn thêm hơn 18,6 tỷ đồng so với số 

đầu kỳ; Công ty đã trả lãi vay trong năm (Chi phí phải trả ngắn hạn giảm hơn 103,4 tỷ đồng) và một phần 

trái phiếu mà Công ty đã phát hành sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng tới với mệnh giá khi đáo 

hạn bằng 70 tỷ đồng (Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 70 tỷ đồng). 

0,76

0,54

0,99

0,68

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

Năm 2014 Năm 2015
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0,64

1,77

0,63

1,67

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Năm 2014 Năm 2015

 

  

Chỉ tiêu cơ cấu vốn 

 

So với năm trước thì cơ cấu vốn 2015 không có sự thay đổi đáng kể. Hệ số Nợ/Tổng tài sản và Hệ số Nợ/Vốn 

chủ sở hữu có sự sụt giảm nhẹ. Vốn chủ sở hữu đã tăng 0,73%, trong khi đó tổng tài sản và nợ phải trả lại 

cùng sụt giảm với tỷ lệ tương ứng 2,64% và 4,55%.  

 

Chỉ tiêu khả năng sinh lời 

2015 các chỉ tiêu sinh lời của NIC đã có sự phục hồi. Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm đã tăng 

mạnh hơn 14,6 tỷ trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản lãi do bán các dự án đầu tư trị giá đến 12 tỷ 

(chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty Phước Tân) . Doanh thu thuần năm 2015 mặc dù có sự sụt giảm 

18,51% nhưng với việc giảm mạnh của giá vốn hàng bán và sự tăng lên đáng kể của doanh thu hoạt động 

tài chính đã giúp cho lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng, 

kết quả kinh doanh đã chuyển từ lỗ sang lãi tương ứng là 4,872 tỷ sau thuế. 
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  Chỉ tiêu năng lực hoạt động 

0,02
0,01

0,14

0,01

Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Năm 2014 Năm 2015

Do điều chỉnh số liệu kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC đã làm thay đổi số liệu về hàng tồn kho 

đầu kỳ 2015 của Công ty giảm mạnh, trong khi đó, giá vốn hàng bán lại không có sự thay đổi nên Vòng 

quay hàng tồn kho đã tăng vọt từ 0,02 lên đến 0,14. Doanh thu thuần cùng với tổng tài sản năm 2015 

đều có sự sụt giảm so với năm 2014 làm vòng quay tổng tài sản không có sự thay đổi. 
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  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG  
VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 

CỔ PHẦN 

 Cổ phần phổ thông   : 66.000.000 cổ phần 

 Cổ phần ưu đãi : 0 cổ phần 

 Cổ phần đang lưu hành : 65.686.000 cổ phần 

 Cổ phiếu quỹ : 314.000 cổ phần 

 Mệnh giá : 10.000 VNĐ 

 Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 
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26,35%

73,17%

0,48%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Cá nhân Tổ chức Cổ phiếu quỹ

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NĂM 2015 

STT Cổ đông Số CP sở hữu Giá trị (đồng) Tỷ lệ % 

Trong nước 66.000.000 660.000.000.000 100% 

1 Cá nhân 1.739.632 173.963.200.000 26.35% 

2 Tổ chức 48.289.680 482.289.680.000 73,17% 

3 Cổ phiếu quỹ 314.000 3.140.000.000 0,48% 

Nước ngoài - - - 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) 

1 Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH  34.000.000 51,76% 

2 Ngân hàng TM CP Đại Á (Nay là HD Bank) 6.500.000 9,84% 

3 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu 5.000.000 7,57% 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 

Trong năm Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch không có sự thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu. 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Không có 

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC 

Trong năm 2009, để phục vụ cho cho Dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân, Công ty đã phát hành 1.000 

trái phiếu tương ứng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 05 năm. Trong tháng 11/2015, Công ty đã thanh 

toán cho Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GB Bank) 30 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu. Do tình hình 

kinh doanh chưa thuận lợi, năm qua Công ty đã xin gia hạn thời gian trả nợ gốc của trái phiếu đến giai đoạn 

2016-2018. 

 



X  

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 



 

  

 Hội đồng quản trị  

 Ban kiểm soát 

 Ban điều hành  

 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành 

 Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động 
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Cơ cấu Ban kiểm soát  

STT Thành viên BKS Chức vụ 

1 Bà Nguyễn Thúy Hoa Trưởng ban 

2 Bà Mai Thị Loan Thành viên 

3 Bà Dương Thị Minh Hồng Thành viên 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Cơ cấu Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

1 Ông Quách Văn Đức Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Đỗ Tấn Điềm Thành viên 

3 Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên 

4 Ông Trần Minh Quý Thành viên 

5 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn Thành viên 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

 Hiện nay Công ty không thành lập tiểu ban HĐQT. 

 

BAN KIỂM SOÁT 
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CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH  

Thành viên Chức vụ 

Ông Nguyễn Văn Hồng Tổng Giám đốc 

Ông Trần Minh Quý Phó Tổng Giám đốc 

Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn Phó Tổng Giám đốc 

Bà Mai Thị Loan Kế toán trưởng 

 

BAN ĐIỀU HÀNH  
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BAN ĐIỀU HÀNH (tt) 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

 Ông Nguyễn Văn Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Năm sinh 1964 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu 165.000 CP – tỷ lệ: 0,250%  

Quá trình công tác:  

1987 - 1993 Nhân viên Công ty Donavik 

1993 - 1997 Nhân viên Công ty Tín Nghĩa 

1997 - 2001 Phụ trách Phòng Kinh doanh Công ty Tín Nghĩa 

2001 - 2003 Giám đốc Nhà máy chế biến nông sản Tín Nghĩa 

2003 - 2008 Giám đốc Nhà máy gạch ngói Tín Nghĩa 

T8/2008 đến T4/2011 Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Tín Nghĩa 

T5/2013 đến T8/2014 
Phó Giám  đốc Công ty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch 3, nay là Ban 

Quản lý các KCN Tín Nghĩa 

T9/2014 đến T12/2015 Giám đốc Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa 

T01/2015 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch 

 

 Ông Trần Minh Quý – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh 1958 

Trình độ chuyên môn Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu 118.000 CP – tỷ lệ: 0,180%  

Quá trình công tác:  

1981 Nhân viên kỹ thuật sở CN Đồng Nai  

1986 Quản đốc Phân xưởng Nhà máy Bao bì Biên Hòa 

1988 - 1998 Trưởng phòng Kỹ thuật CTCP Cơ khí Đồng Nai 

2001 Phó Giám đốc CTCP Cơ khí Đồng Nai 

10/2004 đến nay Phó Tổng Giám đốc – TV HĐQT CTCP Đầu tư Nhơn Trạch 
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 Bà Mai Thị Loan – Kế toán trưởng 

Năm sinh 1984 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán 

Số lượng cổ phiếu sở hữu Không có  

Quá trình công tác:  

10/2007 – 12/2015 Nhân viên Kế toán Tổng Công ty Tín Nghĩa 

01/2016 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch 

 

 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh 1983 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Số lượng cổ phiếu sở hữu 182.000 CP – tỷ lệ 0,277% 

Quá trình công tác:  

7/2007-7/2008 Nhân viên kinh doanh Công ty Nông sản Tín Nghĩa 

07/2008-09/2009 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 TGĐ Tổng Công ty Tín Nghĩa 

05/2013 đến nay Phó Tổng Giám đốc - CTCP Đầu tư Nhơn Trạch 
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 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hiếu Lộc và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn 

Hồng thay thế kể từ ngày 16/01/2015; 

 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Khương Nguyễn Đức Huy và bổ nhiệm bà Mai Thị 

Loan thay thế  kể từ ngày 01/01/2016; 

 Trong năm Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cũng tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2015 – 

2020 dẫn đến sự thay đổi trong HĐQT và BKS như sau: 

 

STT Họ Tên Chức Vụ 
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

Lý do 

1 Ông Nguyễn Hiếu Lộc TGĐ 15/12/2006 16/01/2015 Thay đổi công tác 

2 Bà Nguyễn Thị Bạch Hường TV HĐQT 20/04/2010 27/04/2015 Hết nhiệm kỳ 

3 Ông Nguyễn Văn Soái TV HĐQT 20/04/2010 27/04/2015 Hết nhiệm kỳ 

4 Ông Trần Nghĩa Sĩ Trưởng BKS 20/04/2010 27/04/2015 Hết nhiệm kỳ 

5 Bà Tô Thị Hồng Trang TV BKS 20/04/2010 27/04/2015 Hết nhiệm kỳ 

6 Ông Nguyễn Văn Hồng TV HĐQT 27/04/2015 - Bổ nhiệm 

7 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn TV HĐQT 27/04/2015 - Bổ nhiệm 

8 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn TV HĐQT kiêm P.TGĐ 27/04/2015 - 
Trúng cử TVHĐQT 

tại ĐHĐCĐ TN 2015 

9 Bà Nguyễn Thúy Hoa Trưởng BKS  27/04/2015 - 
Được bầu làm 

Trưởng BKS 

10 Bà Mai Thị Loan TV BKS 27/04/2015 - 
Trúng cử TVBKS tại 

ĐHĐCĐ TN 2015 

11 Dương Thị Minh Hồng TV BKS 27/04/2015 - 
Trúng cử TVBKS tại 
ĐHĐCĐ TN 2015 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH 
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ  

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động 134 100,00 

1 Trên Đại học 4 2,99 

2 Đại học 23 17,16 

3 Cao đẳng 8 5,97 

4 Khác 99 73,88 

II Theo loại hợp đồng lao động 134 100,00 

1 Hợp đồng không thời hạn 111 82,84 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 2 1,49 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 21 15,67 

III Theo giới tính 134 100,00 

1 Nam 77 57,46 

2 Nữ 57 42,54 

CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 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 đãi ngộ nhân viên, 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. 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH 
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 



  

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 



 

  

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh  

 Tình hình tài chính  

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

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán   
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65.000 

29.190 

13.093 

25.158 

Năm 2014 Năm 2015

Tình hình thực hiện doanh thu

Kế hoạch Thực hiện

  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Nội dung ĐVT TH 2014 KH 2015 TH 2015 TH/KH 2015 
TH 

2015/2014 

Doanh thu Triệu đồng 13.093 29.190 25.158 86,18% 192,15% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng (9.262) 7.431 4.872 65,56% -52,60% 

Nộp Ngân sách Triệu đồng 22,9 360 1.824 506,67% 7.965,07% 

Sản lượng cao su Tấn 280 270 270 100,00% 96,43% 

Tổng giá trị đầu tư  Triệu đồng 21.670 126.500 49.250 38,93% 227,27% 

 

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 

của Công ty đạt lần lượt 86,18% và 

65,56% so với kế hoạch năm 2015, 

tuy nhiên các chỉ tiêu này lại có sự 

chuyển biến tích cực hơn so với 

năm 2014 khi tăng đến 95,37% về 

doanh thu và chuyển từ lỗ sang lãi 

về lợi nhuận. 

Doanh thu trong kỳ chủ yếu là doanh thu bán mủ cao su RSS3, 

thi công trồng và chăm sóc cây xanh cho khách hàng bên 

ngoài, bán đất san lấp còn thừa trong dự án. Doanh thu hoạt 

động tài chính tăng mạnh do thoái vốn tại CTCP Thương Mại 

Phước Tân đã đẩy lợi nhuận của Công ty năm nay tăng cao. 

Hoạt động bán đất nền có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn 

theo dõi tiến độ thu tiền chứ chưa được ghi nhận doanh thu 

trong giai đoạn này. 
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ĐVT: triệu đồng 

STT Loại doanh thu Giá trị Tỷ trọng 

1 Mủ cao su 5.280 20,99% 

2 Đất san lấp 2.699 10,73% 

3 Cây cao su  65 0,26% 

4 Dịch vụ cây xanh 1.981 7,87% 

5 Doanh thu tài chính 14.685 58,37% 

6 Khác 448 1,78% 

Tổng cộng 25.158 100% 

 

TÌNH HÌNH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2015 

STT Nội dung 
Tổng số 

lô 

Đá bán năm 

2014 

Đá bán năm 

2015 

Lũy kế đã bán 

đến năm 2015 

1 Phú thịnh 1 (1D) 143 21 50 71 

2 Phú thịnh 2 (1F) 444   322 322 

Tổng cộng 587 21 372 393 
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HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU, DỊCH VỤ CÂY XANH 

 Chỉ tiêu 
Doanh thu (triệu đồng) Sản lượng (tấn) 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2015 

Mủ cao su RSS3 và mủ tạp 9.430 5.280 280 270 

Doanh thu từ cây cao su 2.160 66 - - 

Trong năm, mủ cao su tờ vẫn có thể tiêu thụ được tuy nhiên giá bán còn ở mức thấp, khoảng 26,5 triệu 

đồng/tấn. Bên cạnh đó, sản lượng mủ khai thác giảm, so với năm 2014 chỉ đạt 96% làm ảnh hưởng đến 

thu nhập của công nhân khai thác cao su. Trong năm 2016, Công ty vẫn tiếp tục sản xuất mủ tờ để tạm 

thời giải quyết công việc cho công nhân. Sản lượng khai thác, chế biến đầu năm đến nay 344,7 tấn (đạt 

100,6% kế hoạch), tồn kho đến 31/12/2015 đạt khoảng 268,7 tấn. 

 

VỀ DỊCH VỤ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH 

 Tiếp tục chăm sóc, tưới cây xanh, trồng bổ sung cây xanh các khu vực vườn ươm, công viên và các 

tuyến đường trong dự án. 

 Trong năm, NIC đã thi công trồng cây xanh cảnh quan cho các đơn vị bên ngoài, chi tiết doanh thu 

từ hoạt động này như sau:  

o Trồng cảnh quan cho Nhà máy Tôn Phương Nam (KCN Nhơn Trạch 2): 241.514.000 đồng 

o Trồng cây xanh trong KCN An Phước: 56.548.800 đồng 

o Trồng cảnh quan Công ty Nghị Phong (Đồng Tháp): 715.430.650 đồng  

o Chăm sóc cây xanh cho KCN Nhơn Trạch 3: 917.745.386 đồng 

 Ngoài ra, Công ty còn tiến hành thi công đường điện 3 pha, hệ thống tưới tự động trên diện tích 1ha, 

trồng cỏ nhung khu công viên 20ha. 
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NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2015 

Thuận lợi Khó khăn 

Năm 2015, thị trường bất động sản có sự chuyển biến 

tích cực, nhiều phân khúc sản phẩm như đất nền, biệt 

thự hiện nay đã trở nên sôi động tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 

NIC vẫn duy trì mối quan hệ tốt và được sự hỗ trợ 

nhiệt tình từ các Cơ quan ban ngành cấp xã đến cấp 

huyện và cấp tỉnh. 

Tinh thần đoàn kết nhất trí cao giữa Hội đồng Quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV của Công ty 

đã tạo ra sự thống nhất xuyên suốt trong quá trình 

điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. 

Mặc dù chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, nhưng 

việc tiêu thụ tốt đất nền khu 1D và 1F trong năm đã 

giúp Công ty có được dòng tiền để tiếp tục thực hiện 

dự án. 

 

Thời gian đầu tư các dự án dài, khối lượng công việc 

lớn nên quá trình thu hồi vốn diễn ra chậm. 

Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn là dự án có quy mô 

lớn, cần sự đầu tư lâu dài và nguồn lực tài chính lớn. 

Trong vài năm gần đây cho chưa bán được các dự án 

nên áp lực tài chính cho Công ty trong việc chi trả lãi 

vay và nợ gốc tăng cao, tuy nhiên trong năm qua tình 

hình đã có những chuyển biến tích cực hơn. 

Hoạt động sản xuất mủ tờ được công ty cố gắng duy 

trì nhằm giải quyết việc làm cho công nhân. Nhu cầu 

tiêu thụ đối với sản phẩm này vẫn có, nhưng vì giá 

bán trong năm xuống thấp, bên cạnh đó sản lượng 

khai thác cũng sụt giảm so với năm trước nên kết quả 

hoạt động của mảng sản xuất kinh doanh mủ cao su 

tại công ty gặp nhiều khó khăn. 
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Năm 2014 Năm 2015

6,99% 9,71%

93,01% 90,29%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu 
Năm 2014 

(Triệu đồng) 

Năm 2015 

(Triệu đồng) 

TH 2015/ 

TH 2014 

Tỷ trọng 

2014 

Tỷ trọng 

2015 

Tài sản ngắn hạn 128.741 174.073 135,21% 6,99% 9,71% 

Tài sản dài hạn 1.712.149 1.618.152 94,51% 93,01% 90,29% 

TỔNG TÀI SẢN 1.840.890 1.792.225 97,36% 100,00% 100,00% 

 

Tổng tài sản của Công ty giảm nhẹ so 2,64%,và 

không có sự thay đổi về cơ cấu. Chiếm tỷ trọng 

lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 

66,64%, trong đó chủ yếu là các khoản lãi phải 

thu từ cho Tổng Công ty Tín Nghĩa vay, tiền 

chuyển nhượng cổ phiếu và tiền cổ tức năm 

2012 ghi nợ cho các cổ đông là tổ chức. 

Về tài sản dài hạn, việc chuyển dự án khu 

dân cư Phú Thạnh – Long Tân từ hàng tồn 

kho sang tài sản dở dang dài hạng đã làm 

khoản mục này chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong tài sản dài hạn. Tiếp đến là các 

khoản phải thu dài hạn khác, tại đây chủ 

yếu ghi nhận khoản nợ vay mà Công ty đã 

cho Tổng Công ty Tín Nghĩa vay theo hợp 

đồng vay vốn số 10/2015/LPHĐ ngày 

02/02/2015. 

 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 
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4,27%

66,64%

28,70%

0,39%

Cơ cấu TSNH 2014

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

2,71%

65,57%

30,76%

0,95%

Cơ cấu TSNH 2015

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác
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Năm 2014 Năm 2015

14,47% 15,74%

85,53% 84,26%

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

  

Chỉ tiêu 
Năm 2014 

(Triệu đồng) 
Năm 2015 

(Triệu đồng) 
TH 2015/ 
TH 2014 

Tỷ trọng 
2014 

Tỷ trọng 
2015 

Nợ ngắn hạn 170.124 176.576 103,79% 14,47% 15,74% 

Nợ dài hạn 1.005.343 945.355 94,03% 85,53% 84,26% 

NỢ PHẢI TRẢ 1.175.467 1.121.931 95,45% 100,00% 100,00% 

 

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 

Nợ phải trả năm 2015 đã giảm nhẹ 4,55% 

so với năm trước, cơ cấu nợ chỉ thay đổi nhỏ. 

Cụ thể, cuối kỳ năm 2015, khoản mục chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu Nợ ngắn hạn 

là khoản Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

với tỷ trọng là 39,46%, tiếp theo là khoản 

Chi phí phải trả ngắn hạn chiếm 36,06% 

cùng một số khoản mục khác. 

 

Về chi tiết bến động của Nợ dài hạn, cuối kỳ năm 2015 

khoản nợ trái phiếu đã phát hành tài trợ cho dự án Khu 

dân cư Phú Thạnh – Long Tân có sự sụt giảm do thanh 

toán một phần nợ gốc 30 tỷ đồng và chuyển 70 tỷ đồng 

đến hạn trả sang nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, trong năm 

Công ty đã nhận được thêm khoản tiền trả trước dài hạn 

từ khách hàng trị giá hơn 45 tỷ so với thời điểm cuối năm 

2015.   
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39,64%

36,06%

8,10%

11,38%

4,82%

Cơ cấu Nợ ngắn hạn 2015

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi phí phải trả ngắn hạn

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Khác

  

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

Công ty đã làm việc với Công ty luật B&P về nội dung thư tư vấn pháp luật mà B&P đề xuất. 

Làm việc với đơn vị tư vấn Edge Asia về sáng tạo thông điệp truyền thông và thiết kế brochure. 

Tổ chức họp với các phóng viên báo đài để cung cấp thông tin, hình ảnh dự án viết bài PR truyền thông thương 

hiệu, sản phẩm. 

Ký hợp đồng với Công ty TNHH Change Interaction để triển khai chạy chương trình truyền thông thương hiệu, 

sản phẩm dự án theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt. 

Điều chỉnh tăng giá đất nền khu Phú Thịnh 1 (bình quân từ 4.58tr/m2 lên 5,95 tr/m2) và đề xuất giá bán đất 

nền khu Phú Thịnh 2 (bình quân từ 4.53tr/m2 lên 4,85 tr/m2) phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực 

Nhơn Trạch sau khi có quyết định đầu tư sân bay quốc tế Long Thành. 

Đăng ký tham gia giải thưởng “Nhãn hiệu cạnh tranh”. Kết quả nhãn hiệu Đông Sài Gòn đạt danh hiệu Nhãn 

hiệu cạnh tranh, lễ trao giải diễn ra vào ngày 25/07/2015 tại Hà Nội. 

Thực hiện thiết kế lại website của Công ty phù hợp với màu sắc nhận diện thương hiệu, cung cấp thông tin giới 

thiệu bán hàng. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ THỦ TỤC ĐẤT ĐAI 

 Đối với dự án Lilama 45.1: Tiêp tục khâu hoàn tất các thủ tục về đất, bàn giao lại cho Công ty Cổ phần Lilama. 

 Đối với dự án Mở rộng Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân (diện tích 90ha): Đôn đốc Ban ngành liên quan hoàn 

thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhà và vật kiến trúc. 

 Hoàn thành các thủ tục thuê đất Khu đất cao su và Khu đất nhà xưởng sơ chế. 

 Đối với Dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân (diện tích 156ha) và Khu tái định cư Long Tân 21,3ha: 

o Hoàn thành công tác thẩm tra xác nhận nguồn gốc đất, nhà và vật kiến trúc, trừ 09 hồ sơ đang vướng 

mắc (07 hồ sơ liên quan đến đất bao chiếm và khoảng 02 trường hợp chồng lấn ranh đất, sai lệch số thửa). 

o Đôn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường, trình thẩm định và phê duyệt phương 

án bồi thường sau khi hoàn thành công tác thẩm tra xác nhận nguồn gốc đất, nhà và vật kiến trúc. 

o Tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân sau khi phương án bồi thường được phê duyệt. 

o Tích cực thỏa thuận bồi thường trước cho những hộ đồng ý nhận tiền bồi thường trước. 

THỦ TỤC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 

 Quy hoạch 1/500 Phân khu 1A, 1E: Hoàn tất phê duyệt quy hoạch phân khu 1A, 1E. 

 Dự án Khu tái định cư Long Tân 21,3ha: Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chấp 

thuận không bố trí trạm xử lý nước thải trong dự án. 

 Dự án Khu trung tâm Hành chính - Văn hóa – Giáo dục - TDTT, kết hợp xây dựng chợ và khu phố chợ: Kiến 

nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận không đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.  

 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân (điều chỉnh về tiến độ thực hiện 

dự án do đã hết thời hạn trong Giấy chứng nhận). 
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QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG 

Trong năm 2016, Công ty tập trung đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ kinh doanh, dự kiến tổng mức 

đầu tư 115,9 tỷ, bao gồm các công trình sau: 

 Phân khu 1F, xây dựng đường D4, phân khu 1E, xây dựng đường D1, xây dựng đường D2, phân khu 1D (20ha), 

xây dựng đường N7, đường 7A, khu Lilama 45.1. 

 Bên cạnh đó, NIC tiếp tục phát triển các dịch vụ cảnh quan như: 

o Tiếp tục công tác chăm sóc, tưới cây xanh, trồng bổ sung cây xanh các khu vực vườn ươm, công viên và các 

tuyến đường trong dự án (phân khu 1E, 1F) sau khi có thiết kế và bàn giao mặt bằng. 

o Thực hiện các gói thầu chăm sóc bảo dưỡng khu công nghiệp Tam Phước (1.750.000.197 đồng), Nhơn 

Trạch 3 (1.891.464.940 đồng), trồng cây Khu công nghiệp An Phước (324.000.000 đồng)…. 

o Tìm kiếm và thực hiện các công trình thiết kế cảnh quan, trồng và thi công cây xanh cảnh quan. 

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU 

 Tiếp tục kinh doanh, khai thác mủ cao su, dự kiến 2016 khai thác 260 tấn mủ thành phẩm và thu mua bên 

ngoài 30 tấn. Tổng sản phẩm chế biến 290 tấn mủ RSS3. 

 Theo dõi thị trường cao su để tính toán biện pháp kinh doanh phù hợp từng thời điểm để tham mưu Ban 

Tổng Giám đốc. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TIẾP THỊ 

 Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Địa ốc SCT phân phối sản phẩm đất nền khu Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 

2 và triển khai bán khu mới 1E. Tiếp tục truyền thông tiếp thị dự án theo kế hoạch đã được Hội đồng Quản 

trị phê duyệt. 
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DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 

STT Nội dung ĐVT TH 2015 KH 2016 

1 Thu tiền bán bất động sản Tỷ đồng 57.5 152,5 

2 Doanh thu Tỷ đồng       25.1  48,9 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4.8 3,6 

4 Nộp Ngân sách Tỷ đồng      1,8  10,7 

5 Sản lượng cao su Tấn 270 290 

6 Tổng giá trị đầu tư  Tỷ đồng 49.6  258,2 

7 Tổng số lao động Người 128 130 

8 Thu nhập bình quân của người lao động 
Triệu đồng 

/người /tháng 
6,0 6,5 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI (tt) 

 Trong năm 2016 doanh thu dự kiến từ bán 

mủ cao su, chăm sóc cây xanh bên ngoài, 

bán đất san lấp còn thừa và cây cao su 

(lần lượt là: 12 tỷ; 2,6 tỷ; 4,5 tỷ và 10 tỷ), 

tổng cộng là 29,1 tỷ đồng. 

 Năm 2016 dự kiến ghi nhận doanh thu 19,7 

tỷ đồng từ bất động sản đối với các hợp đồng 

chuyển nhượng đất nền ký kết năm 2014 khi 

khách hàng thanh toán đến 95% giá trị hợp 

đồng và tiến hành bàn giao đất. 
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI 

VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần 

Đầu tư Nhơn Trạch và có ý kiến chấp nhận toàn phần vì thế Ban Tổng Giám đốc không có giải trình gì thêm. 



 

 

  

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

 

 

  

 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty   

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc  

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị  
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Năm 2015 là năm có nhiều dấu hiệu cho 

thấy thị trường bất động sản đang dần hồi 

phục sau nhiều năm liên tiếp gặp khó khăn. 

Các chính sách hỗ trợ thị trường của Chính 

phủ đã tạo ra được những hiệu quả nhất 

định, phần nào lấy lại được niềm tin của 

người dân. Nhiều doanh nghiệp bất động 

sản đã có sự cải thiện về kết quả kinh 

doanh, NIC cũng nằm trong số ấy. Mặc dù 

phần lớn doanh thu trong năm đến từ việc 

chuyển nhượng lại khoản đầu tư vào Công 

ty Phước Tân, nhưng nếu chỉ xét trên những 

hoạt động kinh doanh chính thì Công ty 

cũng đã có sự cải thiện rõ rệt kết quả hoạt 

động của mình khi chuyển từ lỗ sang lãi 

4,871 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Các mảng hoạt động kinh doanh liên 

quan đến việc khai thác và chế biến 

mủ cao su, khai thác đất san lấp vẫn 

giữ vai trò quan trọng mang lại lượng 

doanh thu chiếm tỷ trọng tương đối 

lớn, năm 2015 doanh thu mảng hoạt 

động này chỉ đứng sau doanh thu từ 

hoạt động tài chính. Việc bán đất nền 

khu 1D và 1F vẫn chưa được ghi nhận 

doanh thu trong năm nay ít nhiều đã 

tác động đến kế quả hoạch động cuối 

cùng của Công ty. Công tác bồi 

thường và đôn đốc hoàn thiện các 

thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư luôn 

được Công ty tiến hành đúng theo 

quy định hiện hành.  

 

Trong thời gian tới, khi quá trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ, thị trường Việt Nam chắc chắn 

sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Cơ hội dành cho các doanh nghiệp 

trong nước nói chung và NIC nói riêng sẽ xuất hiện nhiều hơn, chính vì thế Công ty chắc 

chắn sẽ có những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý hoạt động nhằm khắc phục những 

hạn chế hiện tại để có thể khai thác tốt cơ hội và có được sự phát triển bền vững trong 

tương lai. 
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2015 về các vấn đề 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 và triển khai 

thi công hạ tầng dự án khu Lilama- 45.1;  

 Làm việc với chính quyền địa phương về việc 

đấu nối hạ tầng dự án với hạ tầng chung của 

huyện Nhơn Trạch; 

 Đôn đốc Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh hoàn 

chỉnh hồ sơ quy hoạch và thủ tục pháp lý dự 

án Khu phố chợ để sớm đưa vào kinh doanh 

 Làm việc với các Sàn giao dịch Bất động sản có uy 

tín, năng lực, mạng lưới phân phối trải rộng, có kinh 

nghiệm công tác PR, truyền thông để phân phối sản 

phẩm của dự án;  

 Triển khai chi tiết kế hoạch kinh doanh bán sản 

phẩm, thống nhất giá bán, tiến độ thanh toán, chiếc 

khấu bán hàng và các vấn đề khác liên quan đến 

kinh doanh bán sản phẩm dự án; 

 Xúc tiến công tác đầu tư nước ngoài để tìm kiếm, 

mời gọi các đối tác tham gia đầu tư 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. 

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực để vừa duy trì các nguồn thu ngắn hạn đảm bảo hoạt động cho Công ty, vừa tìm kiếm 

giải pháp tháo gỡ các vấn đề dài hạn để đẩy nhanh tiến độ bán hàng của các dự án. Có thể nói rằng, trong giai đoạn còn 

nhiều khó khăn này, những kết quả của năm qua thể hiện sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể nhân viên của Công ty. 
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn là dự án có quy mô 

rất lớn, phải có vốn đủ mạnh và dài hạn. Với số vốn 

điều lệ công ty là 660 tỷ và đang vay ngân hàng 970 

tỷ (Đã trả gốc 30 tỷ), thời hạn vay đã 6 năm. Tuy 

nhiên, đến nay tình hình kinh doanh vẫn chưa thật sự 

khả quan dù có dấu hiệu khởi sắc nhờ một số thông 

tin về đầu tư hạ tầng xung quanh như: Sân bay quốc 

tế Long Thành, cầu đường Quận 9, Đường cao tốc Bến 

Lức – Long Thành, đường 25B chuẩn bị khởi công… 

Nhờ những thông tin này mà chỉ trong 

vòng 12 tháng Công ty đã bán được 372 

nền nhà, với giá bán đất nền dao động từ 

4,5 đến 5,8 tr/m2, thu về gần 60 tỷ, trên 

giá trị các hợp đồng đã ký khoảng 277 tỷ. 

Đây là những dấu hiệu rất tốt, cho thấy thị 

trường bất động sản bắt đầu ấm lên, mở 

ra nhiều triển vọng cho Công ty. 

 

 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản 

Trong năm 2015 Công ty đã bán được 372 nền nhà, lũy kế đến thời điểm hiện nay là 393 nền, thu về gần 

60 tỷ. Kết quả cho thấy thị trường bất động sản đang dần ấm lên. Phân khúc nhà phố, biệt thự bắt đầu 

có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu rộng lớn của thị trường, sự phục hồi này sẽ khiến 

giá bất động sản tiếp tục được điều chỉnh trong thời gian tới với mức tăng dự kiến trong khoảng từ 5 - 

10%. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục chào bán 192 nền còn lại và triển khai mở rộng đầu tư Khu 1E 

(sát bên Phú Thịnh 2). Bên cạnh việc chào bán các sản phẩm với giá cả cạnh tranh, vị trí đắc địa, thì việc 

tạo dựng môi trường sống chất lượng và tiện nghi cũng là một trong những chiến lược kinh doanh quan 

trọng nhằm thu hút các nhà đầu tư cũng như việc tăng giá trị sản phẩm. Dự án càng có nhiều tiện ích, 

thỏa mãn nhiều đối tượng khách hàng sẽ càng có sức hút. Để đạt được mục tiêu này, Công ty sẽ chủ 

động xây dựng phương án về các hoạt động tiện ích công cộng như: trường học, y tế, thể dục thể thao… 

và tìm kiếm đối tác để thực hiện các dự án. 
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Về hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cảnh quan cây xanh, cao su, đất sỏi, khác 

Trước đây Bộ phận cây xanh là Bộ phận trực thuộc Ban Quản Lý Dự Án, khi triển khai các công việc trong nội 

bộ dự án Đông Sai Gòn như thi công cảnh quan các tuyến đường, công viên của dự án sẽ có nhiều thuận lợi 

trong các vấn đề về thiết kế, triển khai thi công, nghiệm thu, hoàn công… Tuy nhiên hiện tại ngoài công việc 

chính là trồng, chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan trong dự án Đông Sai Gòn, Bộ phận cây xanh còn thực hiện 

nhiều công trình ngoài dự án mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, đây cũng là hướng phát triển có 

nhiều triển vọng tốt trong tương lai. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển Bộ phận cây xanh thành một hướng kinh doanh mạnh, tăng cường được sự 

lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp từ Ban Tổng Giám đốc, tăng cường  sự chủ động trong việc tìm kiếm các 

công trình mới, đòi hỏi phải tổ chức lại bộ phận thành 1 bộ phận riêng biệt. Hội đồng quản trị tiếp nhận, và sẽ 

xem xét ý kiến của Ban Giám đốc về việc tách Bộ phận cây xanh ra khỏi Ban Quản lý dự án thành một Phòng 

riêng biệt trực thuộc Ban Tổng Giám đốc để có thể đưa ra định hướng phát triển bền vững trong lương lai. 

Về nhu cầu vốn 

Để giải quyết nhu cầu về vốn, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, và có quyết định về những đề xuất của Ban Tổng 

Giám đốc về các vấn đề sau: 

 Thoái vốn đầu tư các dự án bên ngoài: Phương Đông, Hoàng Trạch, Phước Tân và Trường Đại Học Đông 

Sài Gòn.Trước mắt, tính toán phương án thoái vốn Hoàng Trạch, diện tích đất đã bồi thường: 10,7ha với 

số tiền: 29,653 tỷ, bình quân 278.000 đồng/m2. 

 Tăng vốn điều lệ từ 660 tỷ lên 1.200 tỷ (Tăng thêm 540 tỷ) bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, 

mời nhà đầu tư tham gia sau khi tiến hành định giá trị cổ phiếu.  

Nguồn tiền thu được từ các giải pháp trên để trả một phần nợ gốc trái phiếu giảm bớt áp lực trả lãi và nợ gốc 

trong thời gian tới, đồng thời hạ giá thành sản phẩm nhờ giảm chi phí lãi vay. 

 



  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 



 

  

 Hoạt động của Hội đồng quản trị  

 Hoạt động của Ban kiểm soát  

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp với sự tham dự của các thành viên như sau: 

 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 – 2014): đến ngày 27/04/2015 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Ông Quách Văn Đức Chủ tịch 02/02 100%  

2 Ông Nguyễn Văn Soái Thành viên 02/02 100%  

3 Ông Nguyễn Thị Bạch Hường Thành viên 02/02 100%  

4 Ông Đỗ Tấn Điềm Thành viên 02/02 100%  

5 Ông Trần Minh Quý Thành viên 02/02 100%  

 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2020): đến ngày 27/04/2015 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Ông Quách Văn Đức Chủ tịch 05/05 100%  

2 Ông Đỗ Tấn Điềm Thành viên 05/05 100%  

3 Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên 05/05 100%  

4 Ông Trần Minh Quý Chủ tịch 05/05 100%  

5 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn Phó Chủ tịch 05/05 100%  

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

Tham gia các buổi họp cùng với các thành viên Hội đồng quản trị khác để bản thảo, đưa ra giải pháp thực hiện 

và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Không có 
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CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 01/2015/NQ-HĐQT 16/01/2015 
Thông qua việc sắp xếp và bố trí công tác cán bộ 

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để quản lý 
điều hành hoạt động của Công ty. 

02 01/2015/QĐ-HĐQT 16/01/2015 
Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Đầu tư Nhơn Trạch đối với ông Nguyễn Hiếu 
Lộc kể từ ngày 16/01/2015. 

03 02/2015/QĐ-HĐQT 16/01/2015 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hồng giữ chức vụ Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch kể 
từ ngày 16/01/2015. 

04 02/2015/NQ-HĐQT 07/04/2015 
Tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2015 và 
thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ 

đông năm 2015. 

05 03/2015/NQ-HĐQT 11/08/2015 
Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương 
hướng 6 tháng cuối năm và một số kiến nghị của 

Ban Tổng Giám đốc. 

06 05/2015/NQ-HĐQT 14/09/2015 Báo cáo tình hình triển khai kinh doanh khu 1F và 

một số kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc. 

07 05A/2015/NQ-HĐQT 16/09/2015 
Mua lại xưởng cưa đá, máy móc thiết bị, các loại 

đá tấm, đá quy cách  để sử dụng thi công các hạng 
mục công trình trong dự án. 

08 06/2015/NQ-HĐQT 17/10/2015 Báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm và 

một số kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc. 

09 07/2015/NQ-HĐQT 16/12/2015 
Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2015, dự kiến 

kế hoạch năm 2016 và một số kiến nghị của Ban 

Tổng Giám đốc. 

10 04/2015/QĐ.HĐQT 23/12/2015 
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ 

phần Đầu tư Nhơn Trạch đối với ông Khương 

Nguyễn Đức Huy kể từ ngày 01/01/2016. 

11 05/2015/QĐ.HĐQT 23/12/2015 
Bổ nhiệm bà Mai Thị Loan giữ chức vụ Kế toán 

trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch kể từ 
ngày 01/01/2016. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc chủ yếu sau: 

 Giám sát tính tuân thủ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. 

 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy chế, chế độ của Công ty. 

 Xem xét sổ sách kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm soát xét bởi Công ty 

TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

 

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT 
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 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không 

 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không 

 

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật về 

quản trị công ty. 

 

THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH ÍCH 

ĐVT: đồng 

STT Họ và Tên Chức vụ Thù lao 

1 Ông Quách Văn Đức Chủ tịch HĐQT 10 triệu đồng/tháng 

2 Ông Đỗ Tấn Điềm Thành viên 6 triệu đồng/tháng 

3 Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên 6 triệu đồng/tháng 

4 Ông Trần Minh Quý Thành viên 6 triệu đồng/tháng 

5 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn Thành viên 6 triệu đồng/tháng 

6 Bà Nguyễn Thúy Hoa Trưởng BKS 12 triệu đồng/tháng 

7 Bà Mai Thị Loan Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng 

8 Bà Dương Thị Minh Hồng Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng 

 



  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁCH VĂN ĐỨC 

 


