
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH 

Đường số 7, khu đô thị Đông Sài Gòn, Xã Long Tân, Huyện Nhân Trạch, Tỉnh Đồng Nai 

www.dongsaigon.vn 



 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN   2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH 



 

  



 

    MỤC LỤC 

1           THÔNG TIN CHUNG 

19          TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

27          TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

45          BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

61          BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

67          BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

75          QUẢN TRỊ CÔNG TY 

83          BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 

 



THÔNG ĐIỆP CỦA 

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 

Tình hình kinh tế Việt Nam năm qua được đánh giá là vẫn duy trì được sự ổn định, và chuyển biến tích cực với đà tăng 

trưởng khả quan của nền kinh tế Mỹ và các nước phát triển. Tăng trưởng GDP năm 2017 ước tính đạt 6.81% vượt mục tiêu 

6.7% đề ra từ đầu năm, đây cũng là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, với việc tham gia nhiều hiệp 

định thương mại thế giới và hệ thống pháp lý cũng dần được hoàn thiện đã làm tăng mức độ hội nhập của nền kinh tế một 

cách đáng kể, điều này đồng nghĩa với sự cạnh tranh sẽ ngày càng diễn ra gay rắt tạo nhiều thách thức cho Công ty trong 

quá trình hoạt động.  

Về thị trường bất động sản, Công ty đang thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Trong đó, Khu đô thị Đông Sài 

Gòn đã thực sự nổi bật trong số các dự án gần thành phố, sản phẩm này của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch sẽ mang 

đến một không gian sinh thái trong lành phù hợp với những khách hàng muốn gần gũi với thiên nhiên. Ngoài các thuận lợi 

vốn có, năm qua thông tin xây dựng Cầu Cát Lái có đã có những ảnh hưởng lớn, tích cực đến dự án Khu đô thị Đông Sài 

Gòn, tạo lực đẩy làm tăng thêm giá trị và vị thế vốn có cho dự án. Trong tương lai khi mà thời gian di chuyển từ trung tâm 

Nhơn Trạch sang các khu vực lân cận được rút ngắn Đông Sài Gòn nhiều khả năng sẽ trở thành địa điểm lý tưởng để đầu tư 

và ổn định sinh sống. Những thuận lợi trên đã giúp cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn trạch có được một năm hoạt động 

hiệu quả, khi tổng doanh thu Công ty đã có sự gia tăng đáng kể với mức 224,97% so với cùng kỳ và vượt 39,71% so với kế 

hoạch. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng tăng vượt bậc khi tăng đến 5389,16% so với cùng kỳ. Các mảng hoạt 

động kinh doanh khác được Công ty triển khai và thực hiện đúng với tinh thần và định hướng của Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị, qua đó đã tiếp tục duy trì được hiệu quả hoạt động, mang lại những đóng góp nhất định trong tổng 

doanh thu của Công ty. 

Dự báo tình hình bất động sản năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực với nhiều phân khúc thị trường hơn. Với xu thế hợp 

tác đầu tư, sáp nhập giữa các doanh nghiệp trong nước kể cả với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài  sẽ phát 

triển mạnh hơn trong năm 2018 sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, và góp phần sàng lọc thị trường bất động sản. Đặc 

biệt dòng vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI) và nguồn kiều hối vẫn tiếp tục là nguồn lực quan trọng đầu tư vào nền kinh tế và 

thị trường bất động sản trong năm 2018. Riêng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhờ sự hỗ trợ thuận lợi của tình 

hình kinh tế vĩ mô cùng với việc kết cấu hạ tầng khu vực hoạt động ngày càng hoàn thiện, trong thời gian tới Công ty sẽ cố 

gắng tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh nhằm mạng lại hiệu quả kinh tế cho cổ đông, thu nhập và việc làm ổn định cho 

người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà ngày một phát triển. 

Thay mặt tập thể người lao động và ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ 

đông, Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã và đang đặt niềm tin đối với chúng tôi trong suốt thời gian qua và mong rằng Công 

ty sẽ thể tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ từ Quý vị để có thể chinh phục những cột mốc giá trị trị mới 

trong quá trình hoạt động. 

Trân trọng! 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

  

 

 

 

 QUÁCH VĂN ĐỨC 
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THÔNG TIN CHUNG  

 

 Thông tin khái quát   

 Quá trình hình thành và phát triển  

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh   

 Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức  

 Định hướng phát triển  

 Rủi ro 

 



2 
 

THÔNG TIN CHUNG 

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

Tên giao dịch : 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 

14/09/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/06/2017. 

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 : (0251) 356 1462 

Số fax : (0251) 356 1461 

Website : www.dongsaigon.vn 

Email : nic@dongsaigon.vn 

Mã cổ phiếu : NIC 

Logo công ty  :                       

 

  

THÔNG TIN KHÁI QUÁT   

http://www.dongsaigon.vn/
mailto:nic@dongsaigon.vn
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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). 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   

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). 

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. 
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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. 

Ngày 28/12/2016, Hội đồng 

Quản trị Ban hành Nghị 

quyết góp vốn vào Công ty 

Cổ phần Cây xanh Nhơn 

Trạch. Theo đó, Công ty Cổ 

phần Đầu tư Nhơn Trạch 

đồng ý góp 2,5 tỷ đồng tại 

đây, số vốn này chiếm đến 

67,56% vốn điều lệ của 

Công ty cổ phần Cây xanh 

Nhơn Trạch. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH   
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Ngành nghề kinh doanh 

Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư  Nhơn Trạch (NIC) đang hoạt động trong các lĩnh vực chính như sau: 

 Xây dựng nhà các loại; 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 

kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 

25/11/2014); 

 Kinh doanh khu vui chơi giải trí (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy 

hoạch); 

 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

 Xây dựng công trình công ích; 

 Tư vấn, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật 

và phù hợp với quy hoạch); 

 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch); 

 Khai thác đất, đá, sỏi (chỉ được hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện kinh doanh theo 

quy định của pháp luật); 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

 Cho thuê xe cơ giới (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật); 

 Trồng cây giống, cây kiểng, hoa các loại (không hoạt đọng tại trụ sở); 

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

 Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; 

 Lắp đặt hệ thống điện (trừ xi mạ, gia công cơ khí); 

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ xi mạ, gia công cơ khí); 

 Hoàn thiện công trình xây dựng; 

 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 

 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ xi mạ, gia công cơ khí). 

 

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 tại địa bàn Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai.  
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Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn có tổng diện tích 942 ha 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. 

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. 

CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT CỦA CÔNG TY   

KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG SÀI GÒN 
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Phú Thịnh 1 - Tận hưởng kiến trúc sang trọng và 

không gian xanh tuyệt vời. 

Phú Thịnh 1 là dự án khởi đầu của Khu đô thị Đông 

Sài Gòn, Phú Thịnh 1 có diện tích 20ha nằm về phái 

Bắc đường 25B tạo lạc ngay bên cạnh khu trung tâm 

thương mại và khu phức hợp TDTT của khu Đô thị 

Đông Sài Gòn. 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. 

 

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. 

 

NHÀ PHỐ KINH DOANH PHÚ THỊNH 1 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. 

 

BIỆT THỰ PHÚ THỊNH 1 
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 1 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

PHÒNG 

HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 2 

BAN QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 

PHÒNG 

QUẢN LÝ 

HẠ TẦNG 

XƯỞNG CHẾ 

BIẾN ĐÁ 

PHÒNG 

NGHIÊN CỨU 

PHÁT TRIỂN 

PHÒNG  

KINH DOANH 

TIẾP THỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mô hình quản trị 

Hoạt động với hình thức công ty cổ phần, ngoài việc tuân thủ các 

quy định pháp luật, hoạt động kinh doanh của NIC còn thực hiện 

đúng theo các quy định theo 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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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 3 

SÀN GIAO 

DỊCH BẤT 

ĐỘNG SẢN  

CHI NHÁNH 

TP.HCM 

PHÒNG DỊCH VỤ CÂY 

XANH – MÔI TRƯỜNG 
ĐỘI CAO SU 

PHÒNG KẾ 

TOÁN TÀI 

CHÍNH 

BAN KIỂM SOÁT 



11 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

  

CÔNG TY CON, 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. 

Không ngừng cải tiến, nâng cập và hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo đầu ra có chất lượng cao và có giá trị vượt trội với 

chi phí hợp lí. 

Phấn đấu sản xuất kinh doanh tăng trưởng bền vững nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, cải thiện điều kiện làm 

việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phát triển 

công ty ngày càng lớn mạnh. 

 

Công ty con: Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch, có trụ sở chính trong khuôn viên Công ty Cổ phần Đầu tư 

Nhơn Trạch, Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn , Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Được thành 

lập ngày 10 tháng 01 năm 2017 theo giấy phép kinh doanh số 3603438670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp với ngành nghề kinh doanh như sau: 

o Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 

o Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 

o Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 

o Hoạt động dịch vụ trồng trọt 

o Xử lý hạt giống để nhân giống 

o Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. 

o Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 

o Thu gom rác thải không độc hại 

o Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

o Chuẩn bị mặt bằng. 

  

Hiện đã đi vào hoạt động với vốn góp của NIC tại đây là 2,5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 67,56 % vốn điều lệ của Công ty 

Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch. 

Công ty liên kết: Không có. 
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 Tầm nhìn dài hạn 

Công ty đang hướng mình vào hàng ngũ những công ty đi đầu tập trung vào mảng Bất động sản bao gồm: đầu tư hạ 

tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, kinh doanh nhà ở,....Công ty luôn biết được nền tảng của sự thành công là phải tạo 

thế phát triển bền vững, do đó Công ty luôn đưa ra những chủ trương chính sách nhằm xây dựng hoạt động kinh doanh 

hiệu quả. 

 Chiến lược phát triển 

Để đạt được các mục tiêu trước mắt và dài hạn, Công ty đã đưa ra những chiến lược phát triển như sau: 

 Đối với các dự án đang thực hiện, Công ty vẫn tiếp tục triển khai đầu tư.  

 Công ty đã và đang tìm kiếm đối tác nước ngoài đủ tiềm lực tài chính và kinh nghiệm để cùng hợp tác phát triển và 

khai thác dự án KDC Phú Thạnh - Long Tân. 

 Công ty đưa ra các kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh hoạt tiêu thụ các dự án đã hoàn thành. Đồng thời sử dụng nguồn 

thu từ các dự án này để đầu tư cho các dự án sắp tới.   

 Đông thời Công ty sẽ 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, tăng cường đầu tư xây dựng để đưa vào kinh doanh. 

 Ngoài ra, Công ty còn đang hướng đến một trong những mục tiêu quan trọng 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 luôn hỗ trợ nhân viên, tao cho CBNV một môi trường làm việc 

tốt nhất. 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. 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI   

 Môi trường 

Môi trường là một yếu tố mà Công ty luôn quan tâm, trong quá trình hoạt động Công ty luôn chú trọng 

đến môi trường xung quanh. Là một doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nên hoạt động của NIC sẽ có 

những những ảnh nhất định đến môi trường trong quá trình thi công. Do đó Công ty cũng có biện pháp 

hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động sản xuất, thi công xây lắp, 

bảo vệ, duy trì môi trường tự nhiên an toàn, trong sạch là là mục tiêu quan trọng mà NIC hướng đến. 

Bên cạnh đó, Công ty còn chủ động thực thi các chỉ tiêu về môi trường xã hội theo báo cáo phát triển 

bền vững trong quá trình hoạt động của mình. 
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 Xã hội 

Với mục tiêu phát triển bền vững, ngoài các chiến lược để đạt được giá trị kinh tế, Công ty luôn có 

trách nhiệm với xã hội và luôn ghi nhớ thực hiện trong những mục tiêu hoạt động quan trọng để có 

thể phát triển bền vững. Công ty luôn tuân thủ các quy định về môi trường trong tất cả các hoạt 

động, thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực và nhân văn. Công ty 

đã chung tay với chính quyền để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, 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 

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn có trách nhiệm đối với cộng đồng, ngoài tổ chức tốt các 

hoạt động kinh doanh Công ty còn thực hiện các hoạt động đa dạng khác, với những hoạt động 

thiết thực, dành cho nhiều đối tượng khác nhau hướng tới sự hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp 

và quyền lợi của cộng đồng. 
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Rủi ro về kinh tế 

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tình hình 

kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2017 diễn ra trong 

bối cảnh kinh tế thế giới chuyển biến tích cực với 

đà tăng trưởng khả quan của nền kinh tế Mỹ và các 

nước phát triển. Tăng trưởng GDP năm 2017 ước 

tính đạt 6.81% vượt mục tiêu 6.7% đề ra từ đầu 

năm, đây cũng là mức tăng cao nhất trong 10 năm 

trở lại đây. Đặc biệt, trong năm nay thị trường bất 

động sản, du lịch cũng dần đánh dấu sự chuyển 

biến tích cực. Theo báo cáo của Uỷ ban Giám sát tài 

chính quốc gia, tồn kho bất động sản năm 2017 

giảm 17% (tương đương với 5.300 tỷ đồng) so với 

tháng 12/2016, còn khoảng 25.700 tỷ đồng. Có thể 

thấy hàng tồn kho giảm sẽ giúp tạo dư địa sản xuất 

và tiêu thụ cho ngành. Trong xu hướng toàn cầu 

hóa, mở cửa và hội nhập không ngừng, kinh tế Việt 

Nam có nhiều thuận lợi và đã đạt được những bước 

tiến vượt bậc nhưng cũng kèm theo rất nhiều khó 

khăn và thử thách. 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại, Nhà nước đang định hướng phát triển 

ngành một cách thận trọng và có kiểm soát chặt 

chẽ theo đó cạnh tranh trong ngành sẽ rất lớn. Cụ 

thể, theo số liệu năm 2017 của Tổng cục thống 

kê, cả nước có 5.100 doanh nghiệp kinh doanh 

bất động sản được thành lập mới, trong khi số 

doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 

tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ 

giải thể là 3.069 doanh nghiệp, cho thấy thị 

trường bất động sản đang có sự cạnh tranh rất 

khốc liệt. Để tăng sức cạnh tranh và giảm thiểu 

rủi ro, Công ty luôn đẩy mạnh chất lượng dịch vụ 

để đạt được kỳ vọng đặt ra, thường xuyên theo 

dõi tình hình kinh tế khu vực và vĩ mô nhằm kịp 

thời đưa ra các biện pháp xử lí khi rủi ro xuất 

hiện, đồng thời tăng cường đẩy mạnh các định 

hướng phát triển của mình để hạn chế những rủi 

ro khi thị trường bất động sản bị bão hòa hay có 

xu hướng đi chậm lại trong tương lai. 

 

Năm GDP 
Nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản 
Công nghiệp và 

xây dựng 

Dịch vụ 

Lưu trú và ăn uống 
Kinh doanh 

BĐS 

2015 6,68% 2,41% 9,64% 2,29% 2,96% 

2016 6,21% 1,36% 7,57% 6,70% 4,00% 

2017 6,81% 2,90% 8,00% 8,98% 4,07% 

                                                                                                                     Nguồn: Tổng cục thống kê 

CÁC RỦI RO 
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Rủi ro về pháp luật 

Những năm vừa qua đã có nhiều sự thay đổi về hành 

lang phát lý, nhằm thu hút đầu tư, cũng như xóa bỏ 

những rào cản còn hạn chế về kinh doanh. Những văn 

bản pháp luật quan trọng như Luật chứng khoán, Luật 

doanh nghiệp, Luật kết toán, thuế,... đã có nhiều thay 

đổi. Đây vừa là cơ hội cho sự phát triển của Công ty, 

nhưng nó cũng mang lại nhiều thách thức mới trong quá 

trình kinh doanh. 

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ 

phần nên mọi hoạt động kinh doanh của NIC đều thực 

hiện đúng theo pháp luật và các quy định liên quan.  

Để hạn chế những rủi ro pháp lý liên quan và đảm bảo 

và tuân thủ quy định pháp luật đưa ra, NIC đã không 

ngừng thực hiện các chính sách như: Cập nhập liên tục 

quá trình thay đổi các quy định pháp luật mới trong lĩnh 

vực hoạt động và pháp luật điều chỉnh về tổ chức hoạt 

động của công ty để có được sự điều chỉnh phù hợp góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, tạo điều 

kiện cho cán bộ công nhân viên cập nhật kiến thức pháp 

luật bằng cách cử nhân sự tham dự các buổi hội thảo 

phổ biến các quy định mới của cơ quan ngành và đơn vị 

tư vấn doanh nghiệp.  

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro đặc thù đối với lĩnh vực kinh doanh: 

Đặc điểm của lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động 

sản là chu kỳ kinh doanh khá dài, vốn đầu tư lớn, 

thu hồi vốn chậm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khách quan khác như chính sách, thủ tục pháp lý 

khác nhau. Đối với các dự án có sử dụng vốn vay 

nếu tiến độ kéo dài sẽ phát sinh thêm tiền lãi so 

với dự kiến, cũng là một vấn đề làm phát sinh 

thêm chi phí kinh doanh từ đó ảnh hưởng đến kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó do 

đặc thù các dự án xây dựng thực hiện ngoài trời, 

thời gian xây dựng kéo dài nên các tác động từ 

thời tiết khi có sự biến đổi thất thường cũng sẽ 

gây ra ảnh hường không nhỏ đến quá hoàn thành 

công việc theo đúng tiến độ đã đề ra. 

Nhằm giảm thiểu những rủi ro như trên, Công ty 

đã đưa ra những định hướng và chiến lược rõ 

ràng cho từng dự án kinh doanh, ngoài ra luôn 

đầu tư vào giai đoạn nghiên cứu, khảo sát rất kỹ 

lưỡng. 

Đồng thời, Ban lãnh đạo và các bộ phận có liên 

quan như Kế hoạch - dự án, thiết kế kỹ thuật, Ban 

quản lý Công trình luôn theo sát tiến độ thực hiện 

các dự án và cùng phối hợp để đánh giá tình trạng 

hiện tại, đưa ra phương án xử trí kịp thời.  
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 Rủi ro đặc thù với nguyên liệu 

Với lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề thì ngoài hoạt động kinh doanh chính từ xây dựng, 

công tình bất động sản thì Công ty còn có nguồn thu từ các hoạt động khác 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. Do đó, rủi ro về nguyên liệu mua vào cũng 

ảnh hưởng không hề nhỏ tới lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Năm được những khó 

khăn mà Công ty có thể gặp phải thì NIC đã luôn đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu 

quả, phù hợp với tình hình hiện tại với mong muốn đưa Công ty ngày càng phát triển hơn. 

 

CÁC RỦI RO 
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 Rủi ro môi trường 

Ngày nay, giá trị của công ty không còn hoàn toàn nằm trên sổ sách mà nó còn thể hiện trách nhiệm của Doanh 

nghiệp đó đối với xã hội và môi trường. Do đó, với đặc thù của Công ty Cổ phần Đâu tư Nhơn Trạch sẽ không tránh 

khỏi những tác động gây ảnh hưởng đến môi trường. Những tác động này đến từ khí thải của các phương tiện vận tải, 

máy móc thi công và hoạt động khai thác 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.  

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro môi trường, Ban lãnh đạo NIC luôn chú trọng công tác dự 

báo, giảm thiểu rủi ro và những tác động tiêu cực đến sức khỏe và an toàn của người dân địa phương xung quanh các 

dự án mà NIC đang triển khai. 

Ngoài ra, với hoạt động lĩnh vực đa ngành nghề, Công ty luôn hướng đến các mục tiêu nhằm đảm bảo cho phát triển 

sản xuất nhưng không gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh, luôn tuân thủ các quy định pháp luật. Công ty đã đề 

ra các chính sách hợp lý và ứng dụng nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm hạn chế đến mức thấp thấp nhất các rủi ro 

gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
 

 Ban Điều Hành Công Ty 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Những thay đổi trong Ban Điều hành 

 Tình hình nhân sự và chính sách đối với người 

lao động 
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Sơ yếu lý lịch Ban điều hành: 

 

 

 

  

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY   

 

Thành viên ban điều hành công ty 

Họ và tên Chức vụ 

Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn Tổng Giám đốc 

Ông Khương Nguyễn Đức Huy Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Trần Minh Quý Phó Tổng Giám đốc 

Ông Phan Tuấn Kiệt Phó Tổng Giám Đốc 

Bà Mai Thị Loan Kế toán trưởng 

 

 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc 

 Năm sinh: 1983 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

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

Quá trình công tác: 

Thời gian      Vị trí 

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 

05/2013-04/2016 P.TGĐ CTCP Đầu tư Nhơn Trạch 

04/2016 đến nay TGĐ CTCP Đầu tư Nhơn Trạch 
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 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: 0 CP – tỷ lệ: 0% 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

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 

 

 

 Ông Phan Tuấn Kiệt – Phó tổng Giám Đốc 

Năm sinh 1971 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Số lượng cổ phiếu sở hữu - 

Quá trình công tác:  

Thời gian Vị trí 

04/2016  đến nay P.TGĐ CTCP đầu tư Nhơn Trạch 

2001- 2003 Đội thi công Nhà máy Đá granite Tín Nghĩa-Cty tín Nghĩa 

2004 - 2005 Phó GĐ XNXD Tín Nghĩa - Cty Tín Nghĩa 

2006 - 2007 Phó BQLDA Tổng Cty Tín Nghĩa 

2007- 2010 Phó GĐ Cty CP ICD Đồng Nai – Tổng Cty Tín Nghĩa 

2010-2011 Phó GĐ Cty TNHH MTV Đá Granite Tín Nghĩa 

2011 - 2014 GĐ Cty TNHH MTV Đá Granite Tín Nghĩa 

2014 - 2015 Phó GĐ XNXD Tín Nghĩa - Cty Tín Nghĩ 

2016 - Nay Phó Tổng GĐ Cty Cổ Phần Đầu Tư Nhơn Trạch 
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 Ông Khương Nguyễn Đức Huy – Phó tổng Giám Đốc 

 Năm sinh: 1967 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Số lượng cổ phiếu sở hữu: 0 cp – tỷ lệ: 0% 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

1991 - 2001 Nhân viên Kế toán Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai 

2002-2003 Phó phòng Kế toán Chi Cục Kiểm lâm Đồng Nai 

2004 - 2006 Nhân viên phòng Kế Toán Tổng Công ty Tín Nghĩa 

2006 - 2007 Phó phòng Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa 

2007- 2016 Kế toán trưởng Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch 

2016-2017 Phó Tổng GĐ Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch 

 

 Bà Mai Thị Loan – Kế toán trưởng 

 Năm sinh: 1984 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 0 cp – tỷ lệ: 0% 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

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 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

 

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty 

    STT      Thành viên HĐQT    Chức vụ 

1 Ông Quách Văn Đức Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên 

3 Ông Trần Minh Quý Thành viên 

4 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn Thành viên 

5 Ông Đỗ Tấn Điềm Thành viên 

 

BAN KIỂM SOÁT   

 

Thành viên và cơ cấu ban  kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

1 Bà Nguyễn Thúy Hoa Trưởng ban 

2 Bà Dương Thị Minh Hồng Thành viên 

3 Bà Phạm Thị Phương Loan Thành viên 

 

Trong năm 2017, Công ty không có sự thay đổi nhân sự nào. 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HĐQT, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 



25 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

  

Tổng số lao động năm 2017 là 92 người tính đến ngày 31/12/2017 

Trong đó: 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng 

A Theo giới tính 92 100,00% 

1 Nam 41 44,57% 

2 Nữ 51 55,43% 

B Theo trình độ lao động 92 100,00% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 31 33,7% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 07 7,6% 

3 Khác 54 58,7% 

C Theo bộ phận phòng ban 92 100,00% 

1 Bộ phận văn phòng 42 45,65% 

3 Bộ phận cao su 50 54,35% 

 

33,7%

7,6%

58,7%

Theo trình độ lao động

Trình độ đại học, trên đại học Trình độ cao đẳng, trung cấp

Khác

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI  

LAO ĐỘNG 

  

45,65%

54,35%

Theo bộ phận phòng ban

Bộ phận văn phòng Bộ phận cao su
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 Chính sách lương  

NIC luôn chú trọng đến nhân sự nên một trong 

những chính sách mà Công ty đưa ra để thu hút 

cũng như tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt 

hơn đó là các chính sách lương thưởng. Do vậy, Việc 

chi trả lương thực hiện theo quy định của quy chế trả 

lương, thưởng trong nội bộ Công ty. Công ty xây 

dựng các chính sách phúc lợi phù hợp với thực trạng 

của doanh nghiệp, tính cạnh tranh, mức sống chung 

của khu vực và phù hợp với quy định của Pháp Luật. 

Ngoài những quy định về Luật Lao động, Luật bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và một số quy định khác 

theo quy định của Pháp luật đều được Công ty thực 

hiện rất tốt. Bên cạnh đó, hằng năm Công ty đều tổ 

chức những buổi tham quan và kỳ nghỉ mát cho 

CBCNV để tạo động lực cho mọi người làm việc tốt 

hơn.  

Đặc biệt hơn vì lĩnh vực hoạt động của NIC là hoạt 

động tại các khu vực dân cư xa, nên Công ty luôn 

tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động như tăng 

thêm các khoản trợ cấp phù hợp cho những cán bộ 

nhân viên làm việc hay đi công tác ở những công 

trình ở xa và đồng thời chi trả đầy đủ tiền đi lại cho 

người lao động.  

 

 Điều kiện và chế độ làm việc 

Đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của Công ty 

trong hoạt động thường ngày của mình. Đồng thời với đặc thù 

của Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch dễ gặp rủi ro cho người 

lao động trong quá trình hoạt động. Nên hằng năm Công ty đều 

đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên, đặc biệt là 

khối sản xuất, thi công nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn 

và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra Công ty còn cung 

cấp cho người lao động những trang phục bảo hộ đảm bảo an 

toàn và đáp ứng tiêu chuẩn. 

 Công tác đào tạo 

Nhân sự là nguồn lực quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, họ 

là yếu tố đóng góp rất lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh 

khi Công ty thực hiện mục tiêu hoạt động đã được Đại hội đồng 

cổ đông giao phó. Ý thức được điều đó, Ban lãnh đạo Công ty 

luôn tạo cơ hội để các CBCNV tham gia các lớp đào tạo nghiệp 

vụ, đào tạo nội bộ và các lớp đạo tạo cá nhân nếu có. Ngoài ra, 

đối với những hội thảo triển khai các văn bản pháp luật mới sẽ 

được Công ty phân công cán bộ tham dự và sẽ phổ biến lại cho 

khối nghiệp vụ liên quan. 

Với những chính sách như trên, Công ty đã tạo được sự gắn kết 

lâu dài với các CBCNV, trong những năm qua hầu như không có 

sự biến động lớn nào về nhân sự của Công ty. 
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TÌNH HÌNH 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   

ĐVT: Tỷ đồng 

Nội dung TH 2016 KH 2017 TH  2017 
TH 2017/         

TH 2016 
TH 2017/     
KH 2017 

Tổng doanh thu 57,6 133,0 186,76 324,24% 140,42% 

Giá vốn hàng bán 42,37 98,0 86,11 203,23% 87,87% 

Chi phí bán hàng 1,56 5,83 7,01 449,36% 120,24% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,53 16,44 18,97 151,40% 115,39% 

Lợi nhuận trước thuế 0,65 9,3 44,03 6.773,85% 473,44% 

 

Trong năm 2017, Công ty đã đạt được những thành tựu vượt chỉ tiêu kế hoạch và kết quả kinh doanh thực hiện năm 2016. 

Cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 là 186,8 tỷ đồng đạt 140,42% so với kế hoạch đặt ra; Lợi nhuận trước thuế của 

Công ty trong năm 2017 đạt hơn 44,03 tỷ đồng đạt 473,44% so với mục tiêu đề ra. Chi phí bán hàng tăng so với kế hoạch 

do số kế hoạch chưa bao gồm khoản chi phí môi giới của các hợp đồng giao dịch bất động sản và tăng so với năm trước do 

doanh thu bán hàng tăng. Chi phí quản lý tăng 11,5% so với kế hoạch do một số chi phí khác phục vụ việc sản xuất kinh 

doanh tăng.  

Nguyên nhân chính tác động làm kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng ấn tượng đến từ hoạt động kinh doanh bất 

động sản. Cụ thể: 
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    Dòng tiền thu về từ hoạt đông kinh doanh bất động sản 

    Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Nội dung KH 2017 TH 2017 
Tăng trưởng so 

cùng kỳ (%) 

So với kế hoạch 

(%) 

1 Khu 1D 24,88 50,40 26,86% 202,57% 

2 Khu 1F 71,34 98,76 23,95% 138,44% 

Tổng cộng nguồn thu từ BĐS 96,22 149,16 24,91% 155,02% 

Tỷ trọng trong Tổng doanh thu 71,98% 79,87% - 110,96% 

 

Như đã trình bày, phần lớn doanh thu và lợi nhuận của 

công ty năm 2017 mang lại từ hoạt động kinh doanh 

bất động sản. Tổng nguồn thu từ kinh doanh bất động 

sản trong năm 2017 đạt hơn 149 tỷ đồng và công ty 

cũng đã ghi nhận phần doanh thu trong năm là hơn 

104 tỷ đồng, chiếm gần 80% trong cơ cấu doanh thu 

của công ty năm 2017. Số lượng nền còn lại của khu 

1D là 28/143 nền; khu 1F là 7/444 nền. Các phân khu 

còn lại, Công ty đang sắp xếp để chuẩn bị phục vụ cho 

các giai đoạn hợp tác với đối tác nước ngoài trong năm 

2018 và các năm sắp tới. 

Nguyên nhân tăng trưởng mảng hoạt động này trong 

năm 2017 là do Công ty bán hàng trả chậm trong 2 

năm, nên dòng tiền thu về từ hàng bán của năm 2015 

và năm 2016 đổ về năm 2017 nhiều hơn. Bên cạnh đó, 

giá bán đất nền năm 2016 cũng tăng và góp phần làm 

doanh thu ghi nhận năm 2017 tăng theo. 

Với những thông tin thuận lợi được xác nhận liên quan 

đến việc hoàn thiện đầu nối hạ tầng khu vực Đông Sài 

Gòn, bất động sản nơi đây được dự đoán sẽ nâng cao 

giá trị và mang lại lợi ích kinh tế trong nhưng năm tiếp 

theo cho NIC.  
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Từ bảng số liệu có thể thấy mặc dù hoạt động 

khai thác và chế biến mủ cao su không phải là 

mảng kinh doanh trọng tâm (chỉ chiếm khoảng 

9,48% tổng doanh thu) và trong năm qua kết 

quả kinh doanh không đạt được chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra, nhưng mảng kinh doanh này cũng 

đạt được một số thành tựu nhất định và đóng 

góp một phần vào sự phát triển của Công ty. Sản 

lượng mủ khai thác trong năm 2017 đạt hơn 235 

tấn (đạt 87% so với kế hoạch) và đóng góp hơn 

4,6 tỷ đồng vào doanh thu Công ty.  

Nguyên nhân chính: trong năm Công ty bắt buộc 

phải khai thác sớm các cây cao su để chuẩn bị 

mặt bằng triển khai hạ tầng giai đoạn 1 (khu 1A 

và 1B) của hợp tác liên doanh với đối tác nước 

ngoài. Đó cũng là lý do giải thích cho việc sản 

lượng khai thác mủ và doanh thu trong năm 

2017 thấp hơn kế hoạch được giao.  

 

Hoạt động khai thác, chế biến mủ cao su 

Sản lượng khai thác và doanh thu cao su năm 2017: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu KH 2017 TH 2017 
So cùng kỳ 

(%) 
So với kế hoạch 

(%) 

Sản lượng-DRC (tấn) 270 235 93,12% 87% 

Doanh thu mủ cao su (tỷ VNĐ) 9,55 4,6 92% 48% 

Doanh thu bán cây cao su (tỷ VNĐ) -  13,1 - - 
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Dịch vụ trồng, chăm sóc cây xanh 

Trong năm qua, ngoài doanh thu đạt được từ những lĩnh vực bất động sản, xây dựng mà Công ty còn tăng doanh 

thu và lợi nhuận từ hoạt động trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan trong Khu Dự án và thực hiện các công trình 

thi công bên ngoài. Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã cùng thực hiện tách Bộ phận cây xanh 

ra khỏi Ban Quản lý Dự án và thành lập Công ty con Cây xanh riêng biệt chuyên về dịch vụ cung cấp, chăm sóc 

giống, vườn ươm, cây xanh, tạo cảnh quan, thu gom xử lý nước thải sinh hoạt thông thường tại các khu đô thị và các 

khu công nghiệp nhằm đem lại hiểu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.  
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 Công tác bồi thường và thủ tục đất đai 

    Tổng hợp tình hình đền bù dự án đến thời điểm 31/12/2017 

STT Dự án 

Diện 

tích 

(ha) 

Kế hoạch năm 2017 Thực hiện năm 2017 

Diện tích 

(ha) 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

Diện tích 

(ha) 

Số tiền 

(tỷ đồng) 

1 KDC Phú Thạnh Long Tân  
156 150 160 6,30 16,62 

2 Khu Mở rộng 
90 5 12,53 0,86 2,14 

3 Khu tái định cư (TĐC)  - 21,3 ha 
21,3 21,3 30 7,58 10,20 

4 Ngoài dự án 
-  -  -  0,02  0,05  

5 Dự án Sông Hồng 
 77,4 -  -  3,45 9,68 

6 Bồi thường cho khu nhà tập thể 

CNCS 

-  4 15 - - 

Tổng cộng 
 

180,3 217,53 18,21 38,69 

 

 Công tác quản lý thi công công trình trong dự án. 

Trong năm 2017, Công ty đã tập trung đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng còn lại của Phân khu 1F để phục 

vụ giao nền cho khách hàng, cụ thể theo bảng tóm tắt dưới đây: 

 Hoàn thành thi công Trạm biến áp + Đường dây trung thế; 

 Hoàn thành điện chiếu sáng; 

 Hoàn thành đường ống cấp nước; 

 Hoàn thành lát gạch vỉa hè và đường nội bộ; 

 Chuẩn bị thảm bê tông nhựa các tuyến đường. 

Ngoài ra, theo yêu cầu của UBND huyện Nhơn Trạch, Công ty đã thi công trước 02 tuyến đường trong Khu tái định 

cư Long Tân. 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ   



34 
 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

  

 Công tác liên quan đến pháp lý và thủ tục đầu tư 

 Dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân: 

 Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, chưa trình duyệt; 

 Thực hiện thủ tục pháp lý thành lập công ty liên doanh với đối tác đến từ Singapore công ty VNIC 2 Pte.Ltd 

để thực hiện đầu tư Phân khu 1A và 1B của dự án, với tổng diện tích 106 ha; 

 Thực hiện thủ tục giải chấp tài sản từ ngân hàng và tách thửa Phân khu 1F để sang tên khách hàng; 

 Thực hiện điều chỉnh Quyết định giao đất để xin cấp 09 Giấy CNQSD đất còn lại của Phân khu 1D; 

 Dự án Khu trung tâm Hành chính-Văn hóa-Giáo dục-TDTT, kết hợp XD chợ và Khu phố chợ: 

 UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư dự án; 

 Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 

 Hoàn thành hồ sơ và trình thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hồ sơ chưa được 

phê duyệt; 

 Hoàn thành hồ sơ TKCS hạ tầng theo quy hoạch điều chỉnh; Hồ sơ chưa trình thẩm định; 

 Thực hiện chuyển thiết kế quy hoạch lên BĐĐC tỷ lệ 1/500; 

 Dự án Khu TĐC Long Tân: 

 Thực hiện và trình nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;  

 Thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hồ sơ đã trình nộp Sở Xây dựng thẩm định; 

 

 Quản lý dự án và triển khai thi công 

Trong năm 2017, Công ty đã tập trung đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng còn lại của Phân khu 1F để phục vụ 

giao nền cho khách hàng. Ngoài ra, theo yêu cầu của UBND huyện Nhơn Trạch, Công ty đã thi công trước 02 tuyến 

đường trong Khu tái định cư Long Tân 
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ĐVT: Triệu đồng 

STT Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2016 2017 

1 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 38.593 - 

 Công ty cổ phần Phương Đông 28.564 - 

 Công ty TNHH Hoàng Trạch 10.029 - 

2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn - - 

Tổng cộng 38.593 - 

  

Đầu tư vào các đơn vị khác: trong năm Công ty không có hoạt động đầu tư vào các đơn vị khác. 

 

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH   
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Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết 

Công ty con  

Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch 

Địa chỉ: Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch), Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 

Số điện thoại: (0251) 3561461 

Ngành nghề kinh doanh:  

 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 

 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 

 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 

 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 

 Xử lý hạt giống để nhân giống 

 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. 

 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 

 Thu gom rác thải không độc hại 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

 Chuẩn bị mặt bằng. 

Vốn điều lệ tại 31/12/2017 là: 3.700.000.000 đồng 

Vốn thực góp của NIC đến 31/12/2017 là: 2.500.000.000 đồng, tương đương 67,56% vốn điều lệ. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH   

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % Thay đổi  

Tổng tài sản 1.720.713 1.679.428 -2,40% 

Doanh thu thuần 56.726 129.956 129,09% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 472 17.591 3.626,91% 

Lợi nhuận khác 175 26.439 15.008% 

Lợi nhuận trước thuế 646 44.031 6.715,94% 

Lợi nhuận sau thuế 646 35.460 5.389,16% 

 

ĐVT: Triệu đồng 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,69 0,14 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,50 0,08 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 61,01% 57,87% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 156,46% 137,34% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,84 1,84 

Vòng quay tài sản Vòng 0,03 0,08 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 1,14% 27,29% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 0,10% 5,14% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 0,04% 2,09% 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 0,83% 13,54% 
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Năm 2017, các hệ số khả năng thanh toán của Công ty đều 

giảm mạnh so với năm 2016: chỉ số thanh toán ngắn hạn 

giảm từ 0,69 lần xuống 0,14 lần và hệ số thanh toán nhanh 

giảm từ 0,50 lần xuống 0,08 lần. Hệ số thanh toán ngắn 

hạn giảm mạnh là do nợ ngắn hạn của Công ty tăng mạnh 

hơn 571,878 tỷ đồng tương đương tăng 221,67% so với 

cùng kỳ, ngoài ra trong kỳ tài sản ngắn hạn của Công ty lại 

giảm 36,86% đạt giá trị 112,152 tỷ đồng. Tuy nợ ngắn hạn 

của Công ty tăng nhưng biến động này đến từ khoản người 

mua trả tiền trước cho Công ty tăng hơn 423,608 tỷ đồng 

tương đương 668,15% và đây là một tín hiệu tốt vì nguồn 

tiền ứng trước của khách hàng tăng làm tăng dòng tiền thu 

vào của Công ty. 

Bên cạnh đó, nguyên nhân làm tài sản ngắn hạn giảm so 

với năm trước là do các khoản phải trả trước cho người bán 

giảm mạnh giảm 4,910 tỷ đồng vì trong năm 2017 Công ty 

không có khoản trả trước cho Công ty TNHH Xây Dựng Giao 

thông Bình An. Ngoài ra, các khoản phải thu của khách 

hàng cũng giảm mạnh 63,11% tương ứng 8,44 tỷ đồng. 

Đây có thể xem là nguyên nhân chính dẫn đến hệ số thanh 

toán của Công ty giảm mạnh. 
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 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Nhìn chung, trong năm 2017 các chỉ số về cơ cấu vốn của 

Công ty giảm so với năm 2016 nhưng không đáng kể. Cụ 

thể, hệ số nợ trên tổng tài sản là 57,87% và nợ trên vốn 

chủ sở hữu là 137,34%, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm 

này là do nợ phải trả và tổng tài sản của Công ty giảm đi so 

với năm trước. Trong đó, nợ phải trả giảm là do bắt nguồn 

từ khoản nợ dài hạn của Công ty giảm mạnh 82,07%, vì 

trong năm nay Công ty không có các khoản vay và nợ thuê 

tài chính dài hạn. Trong năm vốn chủ sở hữu của Công ty 

biến đổi không đáng kể. 

 



39 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

  

0,84

1,84

0,03 0,08

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2016 2017

HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG

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

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Nhìn chung nhóm chỉ số năng lực hoạt động 

của Công ty đều tăng so với năm 2016, 

trong đó đáng lưu ý là doanh thu thuần ghi 

nhận năm 2017 tăng 129,09% so với năm 

trước. Nguyên nhân do Công ty bán hàng 

trả chậm (và những khoản này sẽ được ghi 

nhận vào năm 2017), đồng thời giá bán năm 

2016 cũng có tăng. Hệ số hiệu suất hoạt 

động cho thấy nhiều điểm tích cực cho hoạt 

động kinh doanh bất động sản của Công ty 

trong năm qua. 

 

Chỉ tiêu khả năng sinh lời 

Trong năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 

mạnh so với năm trước, khoản mục này tăng đến 

5.389,16%, theo đó các hệ số về khả năng sinh lời của 

Công ty tăng cao và đạt hiệu quả tích cực. Điều này 

cho thấy năm 2017 là một năm hoạt động thành công 

của NIC với các chỉ số lợi nhuận đạt khá cao, vượt các 

kế hoạch đã đề ra. 
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Cổ phần phổ thông:  66.000.000 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi:  0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành:  65.686.000 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ:  314.000 cổ phần 

Mệnh giá:  10.000 đồng/ cổ phần 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần. 

 
Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 31/12/2017 

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

I. Cổ đông trong nước 88 52.486.360 524.863.600.000 79,52% 

1 Cá nhân 81 4.392.021 43.920.210.000 6,65% 

2 Tổ chức 7 48.093.979 480.939.790.000 72,87% 

II. Cổ đông nước ngoài - 13.200.000 132.000.000.000 20,00% 

1 Cá nhân - - - - 

2 Tổ chức 1 13.200.000 132.000.000.000 20,00% 

III. Cổ phiếu quỹ 1 314.000 3.140.000.000 0,48% 

Tổng cộng 90 66.000.000 660.000.000.000 100,00% 

 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ 

 SỞ HỮU 
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 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. Khối lượng trái phiếu này được phát hành thành 

02 đợt, chi tiết lịch trả nợ gốc trái phiếu như như sau: 

 Chậm nhất đến ngày 31/12/2016, mua lại tối thiểu 100 tỷ đồng; 

 Chậm nhất đến ngày 31/12/2017, mua lại tối thiểu 200 tỷ đồng; 

 Chậm nhất đến ngày 18/08/2018, mua lại tối đa 500 tỷ đồng; 

 Chậm nhất đến ngày 24/12/2018, mua lại tối thiểu 200 tỷ đồng; 

Đến thời điểm 31/12/2017, số nợ gốc trái phiếu của Công ty là 188.000.000.000 đồng. 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH   

ĐVT: Tỷ đồng 

Nội dung TH 2016 KH 2017 TH  2017 
TH 2017 

/TH 2016 

TH 2017 

/KH 2017 

Tổng doanh thu 57,6 133,0 186,8 324,31% 140,42% 

Lợi nhuận sau thuế 0,6 7,9 35,5 5.916,67% 449,37% 

Nộp Ngân sách 9,3 8,2 39,8 427,96% 485,37% 

Sản lượng cao su (tấn) 252,4 270,0 235 93,11% 87,04% 

Tổng giá trị đầu tư 54,1 290,3 86,2 159,33% 29,69% 

 
 

Theo tinh thần nhiệm vụ kế hoạch đặt ra tại kỳ họp ĐHCĐ tháng 4/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã quyết 

liệt thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Cơ bản, một số nhiệm vụ lớn đặt ra đã hoàn thành vượt mức so với 

kỳ vọng, cụ thể: 

 Công ty đã tìm được đối tác chiến lược lớn với đầy đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để cùng tham gia phát 

triển dự án KDC Đông Sài Gòn. Trong năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch đã ký kết Hợp đồng Liên 

doanh với Công ty VNIC 2 Pte. Ltd trụ sở tại Singapore thành lập Công ty để cùng thực hiện dự án. Công ty liên 

doanh có tên gọi là Công Ty TNHH Thành Phố Công Nghiệp Mới Nhơn Trạch với vốn điều lệ là 566,25 tỷ đồng, 

trong đó Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch có vốn góp 20% và còn lại 80% thuộc về VNIC 2 Pte. Ltd.  

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 đã đạt được những thành tựu vượt kế hoạch 

được giao trong năm 2017 và vượt mức thực hiện 2016 bao gồm cả chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu 

khác (tóm tắt các số liệu tài chính được thể hiện ở bảng bên trên) Tóm tắt các số liệiu tài chính được thể hiện 

trong bảng trên. Cụ thể: tổng doanh thu năm 2017 là 186,8 tỷ đồng đạt 140,42% so với kế hoạch đặt ra cho 

năm 2017 và tăng hơn 224% so với năm 2016. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2017 đạt 

gần 35,5 tỷ đồng, tăng hơn 5.816,67% so với năm 2016 và đạt 449,37% so với mục tiêu đề ra. 
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Tinh hình kinh doanh bất động sản 2017 

Số tiền đã thu của khách hàng theo các hợp đồng giao dịch bất động sản trong năm 2017 như sau: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Phân khu 
Tổng giá trị 

hợp đồng đã ký 

Số tiền đã thu 

lũy kế đến 

31/12/2016 

Số tiền đã thu 

năm 2017 

Số tiền đã thu 

lũy kế đến năm 

2017 

1 Phú Thịnh 1 (1D) 155,10 78,92 50,40 129,33 

2 Phú Thịnh 2 (1F) 254,58 104,06 98,76 202,82 

Tổng cộng 409,68 182,98 149,16 332,15 

 

Hoạt động khai thác và chế biến mũ cây cao su 

Chỉ tiêu 

Sản lượng (tấn) Doanh thu (tỷ đồng) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Mũ cao su  252,35 235 16,93 4,6 

Doanh thu từ cây cao su -  - 0,05 13,1 

 

Mặc dù không phải là mảng hoạt động chủ lực của công ty, tuy nhiên trong năm qua, hoạt động kinh doanh khai 

thác và chế biến mủ cao su cũng đạt được một số thành tựu nhất định và đóng góp một phần vào sự phát triển 

của công ty. Sản lượng mủ khai thác trong năm 2017 đạt hơn 235 tấn (đạt 87% so với kế hoạch) và đóng góp hơn 

4,6 tỷ đồng vào doanh thu Công ty. Sản lượng khai thác mủ trong năm 2017 thấp hơn kế hoạch được giao do thời 

tiết năm nay mưa nhiều, bên cạnh đó Công ty có thanh lý một phần cây cao su để chuẩn bị mặt bằng triển khai hạ 

tầng giai đoạn 1 (khu 1A và 1B) thực hiện hợp tác liên doanh với đối tác nước ngoài và thanh lý một phần cây cao 

su già cổi. Khoản thanh lý này cũng đem lại một khoản doanh thu khá lớn cho Công ty là hơn 13 tỷ đồng. 
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Dịch vụ trồng, chăm sóc cây xanh 

Ngoài những doanh thu từ hoạt động kinh doanh xây dựng bất động sản Công ty còn có các hoạt động trồng, chăm sóc, 

bảo dưỡng cảnh quan trong Khu dự án và thực hiện các công trình thi công bên ngoài, những hoạt động này đều mang 

lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. 

Tháng 01/2017, Công ty đã tham gia góp vốn vào CTCP Cây Xanh Nhơn Trạch với tỷ lệ góp vốn tương đương 67,57% . 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chuyển nhượng toàn bộ số lượng cây xanh tại vườn ươm 1 &2 cho CTCP Cây Xanh Nhơn 

Trạch (Theo chứng thư thẩm định giá số 175/1/CT-THM ngày 12/04/2017 của CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu Tư Xây 

Dựng Thế Hệ Mới). 
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Thuận lợi 

Trong năm 2017, Công ty có những thế mạnh nội tại như: 

 Trong năm Công ty đã mua lại 682 tỷ nợ gốc trái phiếu và chi trả hơn 99,85 tỷ đồng lãi trái phiếu, 

giúp giảm các áp lực và cải thiện khả năng tài chính của Công ty. 

 Bất động sản ở phía Đông Sài Gòn tiếp tục là điểm nóng thu hút đầu tư: Theo các số liệu ước tính 

gần 70% vốn đầu tư phát triển hạ tầng của TP HCM tập trung vào phía Đông trong giai đoạn 2010-

2020. Đồng thời, cuối năm 2017, UBND TP.HCM vừa chấp thuận các dự án đầu tư hạ tầng giao 

thông và đô thị với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng tại khu vực Đông Sài Gòn.  

 Các kết nối hạ tầng phía Đông Sài Gòn trở nên vô cùng thuận lợi: Theo tầm nhìn quy hoạch đến 

năm 2025, khu vực phía Đông Sài Gòn sẽ trở thành trung tâm Tài chính – Thương mại – Dịch vụ 

cao cấp của thành phố. Do vậy, kết cấu hạ tầng đô thị ở khu vực phía Đông đã và đang được thành 

phố tập trung đầu tư, cải tạo và nâng cấp ngày càng đồng bộ và hoàn thiện.  

 Xu hướng ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến những dự án ngoài thành phố, đặc biệt là 

Khu vực phía Đông Sài Gòn do số người sống tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng quá tải, hộ tìm đến các 

BĐS ở phía ven thành phố, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đến các vị trí BĐS khu Đông Sài 

Gòn bởi những lợi thế có được từ vị trí địa lý, thuận tiện về hạ tầng và hơn hết, họ kỳ vọng vào khu 

Đông Sài Gòn được quy hoạch và phát triển thành một thành phố hiện đại. Điều này càng làm cho 

lượng nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu và đặt vấn đề đầu tư đất tại KDC Đông Sài Gòn ngày 

càng tăng cao trong thời gian vừa qua. 

 Dự án Khu dân cư Đông Sài Gòn  sẽ là một dự án nổi bật của tỉnh Đồng Nai nói riêng và của Khu 

Đông Sài Gòn nói chung. Với quy mô 942 ha, đầy đủ các tiện nghi đa dạng gồm khu thể thao, văn 

hóa, khu cộng đồng, các trường học trong nước và quốc tế, trung tâm mua sắm, cà phê, khu giải 

trí…kèm theo đó là một không gian xanh, sạch, thân thiện môi trường. 

 Thêm vào đó, KDC Đông Sài Gòn nằm ở vị thế vô cùng thuận lợi. Dự án tạo trên trục giao thông 

huyết mạch là tuyến đường Vành Đai 3 TP.HCM giúp kết nối về trung tâm quận 1 chỉ 30 phút. Dự 

án đang là trung tâm phát triển chính về cơ sở hạ tầng tại Khu Đông Sài Gòn như: Tuyến đường 

Vành Đai 3 TP.HCM, Sân bay Quốc tế Long Thành, Cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Long 

Thành - Dầu Giây… 

 Trong năm 2017, Công ty đã tìm được đối tác nước ngoài giàu tiềm lực tài chính và kinh nghiệm 

chuyên môn để cùng hợp tác phát triển dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn; 

 Ngoài những thuận lợi nêu trên, Công ty nhận được sự đồng thuận rất cao của các cổ đông, sự chỉ 

đạo xuyên suốt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và sự đoàn kết của cả tập 

thể Công ty. Ngoài ra, Dự án của Công ty còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan Ban 

Ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. 

 

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN NĂM 2017 
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  Khó khăn 

 Độ trễ về hạ tầng: Một số các hạ tầng giao thông kết nối Tp. Hồ Chí Minh và huyện Nhơn 

Trạch nói riêng và từ Tp.Hồ Chí Minh đến Đồng Nai nói chung mặc dù đã được phê duyệt đầu 

tư theo nguồn ngân sách chi tiêu công, nhưng nguồn ngân sách Nhà nước ngày càng khó 

khăn do vậy tiến độ đầu tư của các dự án hạ tầng có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng. 

 Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn là dự án có quy mô rộng, thời gian đầu tư kéo dài. Dòng tiền 

đầu tư cho dự án khá lớn, quá trình bàn giao, nghiệm thu công trình được thực hiện theo 

từng giai đoạn, đồng thời các chính sách, thủ tục pháp lý, thời gian đền bù, giải tỏa mặt bằng 

còn chậm. Vì vậy, áp lực tài chính cho Công ty trong việc chi trả lãi vay và nợ gốc tăng cao. 

 Một số dự án Công ty chưa bồi thường điều này sẽ dẫn đến khả năng tốn nhiều chi phí hơn 

cho công tác bồi thường do đơn giá bồi thường tăng cao theo sự hoàn thiện của hệ thống đấu 

nối hạ tầng. 

 Vẫn còn thiếu về cơ sở hạ tầng xã hội như chợ, trường học, bệnh viện, hạ tầng giao thông 

trên địa bàn huyện Nhơn Trạch phát triển chậm, chưa thu hút được dân cư. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH   

Tình hình tài sản 

 ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ 2017/2016 

Tài sản 1.720.713.039.887 1.679.428.291.333 97,60% 

   Tài sản ngắn hạn 177.621.935.378 112.152.431.566 63,14% 

   Tài sản dài hạn 1.543.091.104.509 1.567.271.329.034 101,57% 

Nguồn vốn 1.720.713.039.887 1.679.428.291.333 97,60% 

   Nợ ngắn hạn 257.986.004.866 829.864.485.666 321,67% 

   Nợ dài hạn 791.786.684.036 141.962.746.192 17,93% 

   Vốn chủ sở hữu 670.940.350.985 707.596.528.742 105,46% 

 

6,68%

93,32%

TÀI SẢN

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Trong năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt 1.679 tỷ 

đồng, giảm khoảng 2,4% tương đương 41,3 tỷ đồng so 

với năm 2016. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là 

do tài sản ngắn hạn giảm, trong đó khoản mục này 

giảm đi 36,86% đạt mức 65,5 tỷ đồng. Trong năm Công 

ty đã giảm đi khoản phải trả trước cho người bán gần 

4,91 tỷ đồng, trong đó đến từ việc giảm chi phí trả 

trước cho Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bình An. 

Tài sản dài hạn tại thời điểm cuối năm 2017 đạt 1,576 

tỷ đồng đã tăng nhẹ 1,57% và chiếm tỷ trọng chủ yếu 

trong tổng tài sản của Công ty. 
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Trong năm 2017, cơ cấu nguồn vốn của Công ty có 

nhiều biến động trong đó đến từ nợ ngắn hạn của 

Công ty tăng cao với giá trị tăng 221,67%. Nguyên 

nhân chính làm nợ ngắn hạn tăng cao là do khoản 

người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng vượt bậc với 

giá trị tăng 668,15%, đạt giá trị trong năm 2017 là 487 

tỷ đồng, vì trong năm Công ty có thêm khoản trả trước 

của Công ty TNHH Thành phố Công Nghiệp mới Nhơn 

Trạch với giá trị trả trước 443,4 tỷ đồng. Ngoài ra, 

trong năm 2017 nợ dài hạn của Công ty giảm 82,07%, 

nguyên nhân đến từ việc vay và nợ thuê tài chính dài 

hạn của Công ty giảm so với năm trước.  

 

Đáng lưu ý là tình hình trả nợ gốc và trả lãi trái phiếu 

trong năm của Công ty: năm 2017 Công ty đã mua lại 

682 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu và thực hiện chi trả hơn 

99,85 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu. Nguồn vốn trả nợ gốc 

và lãi trái phiếu được Công ty tận dụng từ nguồn thu 

chênh lệch đất góp vốn liên doanh giai đoạn 1 là 484 tỷ 

đồng và nguồn thu tiền từ kinh doanh đất nền khu 1D 

và 1F. Việc mua lại nợ gốc trái phiếu có thể xem là 

thành công lớn của Công ty trong năm 2017, giúp giảm 

các áp lực và cải thiện khả năng tài chính của Công ty. 

 

49,41%

0,85%

42,13%

NGUỒN VỐN

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI   

Công tác bồi thường và thủ tục đất đai 

Kinh phí dự trù cho công tác bồi thường 

STT 
DỰ ÁN 

Kế hoạch 2018 

Diện tích 
(ha) 

Số tiền (tỷ 
đồng) 

1 Thỏa thuận đền bù các dự án Mở rộng KDC PT-LT, Sông Hồng  5,0 19 

2 Khu tái định cư  - 21.3 ha 13,1 33 

3 Chi trả qua HĐBT dự án KDC Phú Thạnh - Long Tân (theo PABT đợt 1) 45,0 160 

4 Chi trả bồi thường cho khu nhà tập thể CN cao su 4,0 20 

TỔNG CỘNG 67,1 232 

 

Thủ tục đầu tư các dự án 

Dự án Khu dân cư Phú Thạnh-Long Tân 722,9 ha 

 Phối hợp với Công ty TNHH Thành phố Công Nghiệp Mới Nhơn Trạch (Công ty liên doanh) để trình phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 

 Thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành hạ tầng, đủ điều kiện sang tên khách hàng các thửa đất thuộc Phân khu 1F; 

 Thực hiện hồ sơ đề nghị cấp 09 Giấy CNQSD đất còn lại của Phân khu 1D; 

Dự án Khu trung tâm Hành chính-Văn hóa-Giáo dục-TDTT, kết hợp XD chợ và Khu phố chợ 

 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 

 Thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của toàn dự án (bao gồm hạ tầng và công 

trình kiến trúc); 

 Lập và trình thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC công trình hạ tầng và công trình chợ, khu phố chợ (nhà phố liên kế); 

 Thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thủ tục xin giao đất/thuê đất; 

 Triển khai đầu tư xây dựng một phần hạ tầng; 
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Dự án Khu TĐC Long Tân:  

 UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;  

 UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (bổ sung trạm XLNT trong dự án); 

 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 

 Thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án; 

 Lập và trình thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC công trình hạ tầng kỹ thuật; 

 Triển khai đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; 

 Thực hiện cắm mốc phân lô để bàn giao đất TĐC cho Huyện. 

Dự án mở rộng khu dân cư Phú Thạnh-Long Tân (Khu 90 ha) 

 Thực hiện thủ tục gia hạn văn bản chủ trương đầu tư; 

Một số dự án khác: 

 Lập hồ sơ đề xuất đầu tư theo hình thức BT dự án Nâng cấp, mở rộng Đường 25B - Đoạn từ Km10+176 đến 

Km14+009; đổi lại quỹ đất là dự án mở rộng khu dân cư Phú Thạnh-Long Tân giai đoạn 2 với quy mô khoảng 90ha 

(vị trí trước đây UBND Tỉnh thỏa thuận địa điểm cho Tổng Công ty Sông Hồng đầu tư nhưng đã thu hồi); 

 Lập thủ tục liên doanh với Công ty VNIC 2 Pte.Ltd  để đầu tư các phân khu tiếp theo của dự án Khu dân cư Phú 

Thạnh-Long Tân như kế hoạch. 

 

Kinh phí dự trù cho công tác tư vấn dự án 

Trong năm 2018, để có sản phẩm kinh doanh, tạo doanh thu cho Công ty, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 

các công trình tại các dự án, cụ thể như sau: 

 Thi công trồng cây xanh-cảnh quan tại Phân khu 1F; 

 Thi công hạ tầng Khu TĐC Long Tân để bàn giao cho UBND huyện như đã cam kết; 

 Thi công phần cấp nước thuộc dự an Khu nhà ở CB.CNV Công ty CP Lilama 45.1; 

 Thi công một phần hạ tầng dự án Khu trung tâm Hành chính-Văn hóa-Giáo dục-TDTT, kết hợp XD 

chợ và Khu phố chợ. 
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Dự toán kinh phí thực hiện các hạng mục cho năm 2018 được thể hiện như sau: 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Giá trị 

I Phân khu 1F, bao gồm: 3,35    

1 Thiết kế nhà mẫu 0,15    

2 Thảm BTN nóng 2,00    

3 Trồng cây xanh-cảnh quan 1,20    

II Khu TĐC 20 ha, bao gồm: 61,85    

1 Điều chỉnh QH 1/500   0,25    

2 Lập báo cáo ĐTM 0,10    

3 Lập dự án đầu tư – Thiết kế BVTC hạ tầng kỹ thuật 1,50 

4 Thi công công trình HTKT 60,00    

III Khu phố chợ, bao gồm: 120,90    

1 Lập DAĐT, Thiết kế BVTC công trình chợ, phố chợ 4,20    

2 Lập thủ tục giao đất, chuyển mục đích SDĐ 105,00    

3 Rà phá bom mìn 0,20    

4 Điều chỉnh thiết kế hạ tầng, lập báo cáo ĐTM 1,5    

5 Góp vốn đầu tư hạ tầng 10,00    

IV Một số dự án khác, bao gồm: 2,50    

1 Khu Lilama 45.1 2,00    

2 Tư vấn lập hồ sơ đề xuất đầu tư BT đường 25B 0,50    

TỔNG CỘNG 188,60    
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Từ bảng số liệu kế hoạch, có thể thấy Công ty có tầm 

nhìn rất lạc quan vào hoạt động kinh doanh năm 

2018. Các cơ sở để Công ty đặt mục tiêu kinh doanh 

trên:  

 Năm 2018, Công ty sẽ ghi nhận khoản 

doanh thu từ chênh lệch góp vốn liên doanh 

Giai đoạn 1 với đối tác nước ngoài. 

 Các yếu tố vĩ mô diễn biến thuận lợi tạo điều 

kiện cho thị trường Bất động sản đặc biệt là 

Bất động sản ở khu Đông Sài Gòn phát 

triển. Ngoài ra, phía Đông Sài Gòn Tp.HCM 

được Chính phủ quy hoạch để trở thành 

trung tâm hành chính trong tương lai của 

thành phố, định hướng phát triển thành 

Singapore thứ hai. 

 Áp lực tài chính giảm bớt do Công ty thanh 

toán được lãi trái phiếu. 

 

Từ các yếu tố trên Công ty đã đặt ra các chỉ tiêu 

doanh thu và lợi nhuận năm 2018 sẽ có những đột 

phá vượt trội so với năm 2017. Ngoài ra, một trong 

những mục tiêu quan trọng của Công ty trong 2018 là 

hoàn tất việc mua lại 188 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu từ 

GPBank.  

 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 
2017 (*) 

Kế hoạch 
2018 

KH 2018 so 
với TH 2017 

Doanh thu  133,0 191 1.051 550% 

Giá vốn 98,0 119,7 708,6 592% 

Chi phí bán hàng 5,8 7,0 4,8 69% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 16,4 18,3 26,0 142% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,3 45,9 311,6 679% 

Nộp ngân sách nhà nước 8,2 39,8 140,5 353% 

Sản lượng mủ cao su DRC khai thác (tấn) 270 235,0 220,0 94% 

(*) Số liệu này dựa trên báo cáo riêng của Công ty.  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ DỰ KIẾN NĂM 2018   
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Dòng tiền thu về từ hoạt động kinh doanh bất động sản  

STT Nội dung 
Kế hoạch thu 

tiền 2018 

1 Khu 1D (Phú Thịnh 1) 25,77 

2 Khu 1F (Phú Thịnh 2) 51,77 

Tổng cộng 77,54 

 

Khai thác, chế biến mủ cao su 

Trong năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện kinh doanh khai thác mủ cao su, với mong muốn tăng thêm lợi nhuận cho 

Công ty. Tiếp tục triển khai trồng và khai thác mủ cao su. 

 

GIẢI TRÌNH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI 

Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

 

  

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Đầu tư 

Nhơn Trạch và có ý kiến chấp nhận toàn phần vì thế Ban Giám đốc không có giải trình gì thêm. 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY   
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Trong năm 2017, tình hình hoạt động của Công ty vẫn vượt kế hoạch đã đặt ra, và tăng vượt bậc so với thời gian cùng kỳ năm 

trước. Ba thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Công ty là: 

 Thứ nhất, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận được giao trong 

năm 2017; 

 Thứ hai, Công ty đã tìm được đối tác chiến lược nước ngoài giàu tiềm lực tài chính và kinh nghiệm chuyên môn để cùng 

liên doanh đầu tư xây dựng và phát triển Dự án KDC Đông Sài Gòn; 

 Thứ ba, Công ty đã cân đối tốt nguồn tiền, trả được 682 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu trong năm 2017, giảm dư nợ gốc trái 

phiếu còn 188 tỷ đồng; Và sẽ hoàn tất thanh toán vào năm 2018. 

 

 

Ngoài ra, tình hình hoạt động kinh doanh bất động 

sản của Công ty đã có nhiều điểm tích cực, nhiều hệ 

thống hạ tầng khu vực phía Đông Sài Gòn đã được 

thông qua.  

Hoạt động thực hiện dịch vụ trồng, chăm sóc cảnh 

quan cũng có tăng trưởng vượt bậc. Đồng thời, hoạt 

động thực hiện dịch vụ trồng, chăm sóc cảnh quan 

cũng đã được tách ra thành Công ty con theo chỉ 

đạo của HĐQT để hoạt động chuyên nghiệp hơn và 

mang lại lợi ích gia tăng nhiều hơn trong các năm 

tới.  

 

Trong năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh có 

nhiều biến chuyển tích cực, tổng doanh thu trong năm 

đạt 140,42% so với kế hoạch và đạt 324,24% so với 

cùng kỳ, doanh thu chủ yếu từ hoạt động kinh doanh 

bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ 

chăm sóc cảnh quan... Đồng thời tổng lợi nhuận kế 

toán sau thuế thu về là 35,5 tỷ đồng đạt 449,37% so 

với kế hoạch và 5.916,67% so với cùng kỳ.  

Bên cạnh đó, trong năm 2017 Công ty đã nỗ lực cân 

đối nguồn tài chính trả nợ gốc và lãi vay trái phiếu cho 

các ngân hàng. Tổng số lãi trái phiếu và nợ gốc đã trả 

trong năm 2017 lần lượt là gần 99,85 tỷ đồng và 682 tỷ 

đồng, số dư nợ gốc còn lại đến cuối tháng 12/2017 là 

188 tỷ đồng. 
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC   

Chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi xuyên suốt việc thực hiện công tác đền bù, bồi thường cho phần diện 

tích còn lại của Dự án bao gồm KDC Đông Sài Gòn, Khu Tái định cư, Khu mở rộng và Khu Sông 

Hồng; Ngoài ra, HĐQT chỉ đạo và theo dõi quá trình làm việc của Ban Điều hành với các sở ngành, 

địa phương về chính sách bồi thường và tái định cư cho công nhân cao su; 

 

Chỉ đạo việc thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng để phục vụ việc bàn giao đất nền cho người mua; 

Làm việc và chỉ đạo xuyên suốt đối với công tác liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài để phát 

triển dự án KDC Đông Sài Gòn; 

 

 

Làm việc và chỉ đạo xuyên suốt đối với công tác liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài để phát 

triển dự án KDC Đông Sài Gòn; 

 

 

Tiếp tục giao và theo dõi Ban Điều hành trong việc tổ chức, xây dựng phương án kinh doanh đá 

Granite cũng như việc quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị mà Công ty đã mua lại của Nhà máy 

đá Granite Tín Nghĩa;  

 

 

Làm việc, chỉ đạo và theo dõi xuyên suốt việc xử lý nợ trái phiếu đối với các tổ chức tín dụng; 

 

 

Hội đồng Quản trị luôn chỉ đạo, giám sát xuyên suốt việc thực hiện các nghị quyết của Cổ đông và 

Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành trong năm 2017, đảm bảo các công việc được thực hiện 

nhanh chóng và đạt được thành công như kỳ vọng đặt ra.  

 

 

Hội đồng Quản trị giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành 

trong năm 2017 về các vấn đề sau: 
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

  

Để đạt được các mục tiêu đặt ra trong năm 2018, HĐQT đã đưa ra một số kế hoạch sẽ 

thực hiện để đảm bảo các mục tiêu đặt ra được hoàn thành tốt đẹp và mang lại nhiều lợi 

ích hơn nữa cho Công ty và các cổ đông. Một số các giải pháp như sau: 

 

 Xem xét, tranh thủ thỏa thuận bồi thường một số trường hợp với giá cả hợp lý để tránh tình trạng chi phí bồi thường tăng cao; 

 Tiếp tục, tích cực làm việc với các cơ quan ban ngành để đôn đốc, phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc nhằm thực hiện 

nhanh các thủ tục liên quan đến công tác thỏa thuận địa điểm, công tác bồi thường, công tác quy hoạch xây dựng, thủ tục xin 

chấp thuận đầu tư, các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư – xây dựng, thủ tục đất đai… 

 Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình thiết yếu để đáp ứng việc giao đất nền cho khách hàng và đảm bảo quá trình 

hợp tác các giai đoạn tiếp theo với đối tác nước ngoài; 

 Làm việc với ngân hàng, đàm phán và đề nghị một mức lãi suất mới có lợi hơn cho Công ty đối với phần dư nợ còn lại. Ngoài ra, 

tìm kiếm ngân hàng mới để tài trợ cho nguồn vốn thiếu hụt ngắn hạn khi mà nguồn thu từ việc hợp tác với đối tác nước ngoài 

có thể trễ hơn kỳ vọng; 

 Đàm phán, thương thảo và đề nghị chính sách hợp tác tốt hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài nhằm gia tăng hiệu quả công ty và 

lợi ích cổ đông. 

 Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng theo tiến độ đã đề ra để dòng tiền thu về đạt kế hoạch. 

 Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình thiết yếu để tiếp tục có sản phẩm bán cho khách hàng. 

 Tìm kiếm và làm việc với các ngân hàng có chính sách ưu đãi và lãi suất thấp nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho Công ty. 
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BÁO CÁO 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch hoạt động với mục tiêu huy động và sử dụng vốn có hiệu 

quả đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật cho phép nhằm tối đa hóa 

lợi nhuận, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, 

góp phần đóng góp ngân vào sách Nhà nước từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Tính đến nay đã hơn mười năm hoạt động, trong suốt quá trình đó Công ty luôn xác định mục 

tiêu hoạt động của mình là tối đa hóa lợi nhuận đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong phạm vi pháp luật cho phép, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho 

người lao động; tạo lợi ích bền vững cho cổ đông góp phần tăng thu ngân sách tạo điều kiện 

phát triển kinh tế cho Tỉnh Đồng Nai và cả nước. 

Trong năm qua cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tương đối hiệu quả khi 

doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng được tăng cao so với năm 2016. Đạt được 

kết quả như vậy là nhờ Ban lãnh đạo các cấp cùng với toàn thể công nhân Công ty Cổ phần 

Đầu tư Nhơn Trạch luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị giao phó. 

Trong năm qua việc làm, thu nhập của người lao động được giữ vững và chuyển biến theo 

hướng tích cực, theo đó mức lương bình quân năm 2017 đã đạt mức 9,5 triệu 

đồng/người/tháng. Năm 2016, Công ty tiếp tục tuân thủ đúng nghĩa vụ của mình đối với các 

quy định về thuế, tổng số tiền đã nộp ngân sách trong năm là 39,8 tỷ đồng.  

 
Cụ thể trong năm 2017, NIC đã tạo ra được những giá trị rất đáng ghi nhận sau đây: 

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2016 

Kết quả hoạt động Doanh thu thuần: 129.955 triệu đồng; LNST: 35.460 triệu đồng 

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 39,8 tỷ đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2017 là 9.5 triệu đồng/người/tháng  

 

VỀ KINH TẾ 

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch hoạt động với mục tiêu huy động và sử dụng vốn có hiệu 

quả đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật cho phép nhằm tối đa hóa 

lợi nhuận, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, 

góp phần đóng góp ngân vào sách Nhà nước từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Tính đến nay đã hơn mười năm hoạt động, trong suốt quá trình đó Công ty luôn xác định mục 

tiêu hoạt động của mình là tối đa hóa lợi nhuận đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

phạm vi pháp luật cho phép, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao 

động; tạo lợi ích bền vững cho cổ đông góp phần tăng thu ngân sách tạo điều kiện phát triển 

kinh tế cho Tỉnh Đồng Nai và cả nước. 

Trong năm qua cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tương đối hiệu quả khi 

doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng được tăng cao so với năm 2016. Đạt được kết 

quả như vậy là nhờ Ban lãnh đạo các cấp cùng với toàn thể công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư 

Nhơn Trạch luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị giao phó. 

Trong năm qua việc làm, thu nhập của người lao động được giữ vững và chuyển biến theo 

hướng tích cực, theo đó mức lương bình quân năm 2017 đã đạt mức 9,5 triệu 

đồng/người/tháng. Năm 2017, Công ty tiếp tục tuân thủ đúng nghĩa vụ của mình đối với các quy 

định về thuế, tổng số tiền đã nộp ngân sách trong năm là 39,8 tỷ đồng.  

 

 

Cụ thể trong năm 2017, NIC đã tạo ra được những giá trị rất đáng ghi nhận sau đây: 

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2017 

Kết quả hoạt động Doanh thu thuần: 129.955 triệu đồng; LNST: 35.460 triệu đồng 

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 39,8 tỷ đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2017 là 9.5 triệu đồng/người/tháng  
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VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG 

Hoạt động chính của NIC là kinh doanh bất động sản, xây dựng đầu 

tư, trồng và chăm sóc cây xanh cung cấp dịch vụ. Những lĩnh vực 

này, tuy không trực tiếp khai thác và sử dụng nhiều nguồn tài 

nguyên thiên nhiên sẵn có nhưng ở góc độ nào đó công ty ít nhiều 

cũng có sử dụng các loại năng lượng thiết yếu như điện, nước. Do 

đó, Công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với môi trường thông qua 

việc liên tục kiểm soát. đánh giá tác động của hoạt động kinh doanh 

đến môi trường xung quanh để có những biện pháp xử lý, sử dụng 

hợp lý các nguồn tài nguyên tại khu vực hoạt động thi công. 

Hiện nay, NIC vẫn duy trì được các công tác hoạt động liên quan đến 

việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong sạch như Thường xuyên duy 

tu bảo quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. trang thiết bị máy móc 

hiện nay NIC đang sử dụng được đánh giá là tiên tiến và thân thiện 

với môi trường. Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đảm bảo thu 

gom. vận chuyển và chuyển giao xử lý chất thải rắn. chất thải nguy 

hại tác động đến môi trường từ đó giúp người lao động có được sự 

an toàn trong quá trình thực hiện công việc được giao. vừa giữ được 

môi trường kinh doanh thông thoáng. sạch đẹp. 

Công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với môi trường thông qua việc 

liên tục kiểm soát, đánh giá tác động của hoạt động kinh doanh đến 

môi trường xung quanh đểcó những biện pháp xử lý, sử dụng hợp lý 

các nguồn tài nguyên tại khu vực hoạt động thi công. 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty luôn chú ý đến những 

tác động trong quá trình hoạt động kinh doanh để có thể đề ra 

những chính sách hợp lí để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và 

tiết kiệm được chi phí, Công ty chưa từng bị xử phạt do không tuân 

thủ các quy định về môi trường. 
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Đối với khách hàng, NIC cam kết không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua các hoạt động 

cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, NIC luôn giữ gìn và 

xây dựng mối quan hệ với các đối tác và cộng sự để cùng phối hợp mang lại hiệu quả tối ưu cho hoạt động 

kinh doanh của các bên. 

Đối với người lao động, thì trong quá trình hoạt động, việc bảo vệ quyền lợi cho các cán bộ nhân viên cũng như 

lợi ích của các cổ đông là điều mà Công ty luôn hướng đến. NIC luôn bảo đảm duy trì và tạo việc làm ổn định 

cho cán bộ công nhân viên cũng như tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động. bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế 

và các chính sách phúc lợi. Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân 

viên được tham gia các khóa đào tạo huấn luyện nghiệp vụ để nâng cao trình độ cũng như tăng cường hiểu 

biết cho người lao động.  

 

Đi song song với chính sách phúc lợi cho 

CB.CNV của mình thì công tác xã hội, cộng 

đồng cũng được NIC chú trọng và thực 

hiện tốt. Nhiều năm qua, Công ty luôn tích 

cực tham gia các hoạt động cộng đồng xã 

hội, chung tay giúp đỡ các khu vực dân cư 

có hoàn cảnh khó khăn như lũ lụt, người 

nghèo vui Tết, người khuyết tật, neo 

đơn.… 

 

Chính sách cổ tức hàng năm được Hội 

đồng quản trị cân nhắc đề xuất sau khi 

tham khảo ý kiến của Ban Điều hành. 

Trong những năm gần đây. vì kết quả hoạt 

động kinh doanh chưa có sự triển biến tích 

cực. bên cạnh đó vì phải chịu áp lực tài 

chính từ khoản nợ trái phiếu đã phát hành 

và phải tính toán sắp xếp vốn cho các kế 

hoạch kinh doanh trong thời gian tới nên 

Công ty đã không phân phối lợi nhuận 

điều này đồng nghĩa với việc tạm thời 

chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông. 

Trong thời gian tới. khi tình hình kinh 

doanh khả quan hơn. NIC chắc chắn sẽ 

xem xét lại việc phân phối lợi nhuận và các 

chính sách cổ tức để phần nào tạo được 

giá trị cho những đồng vốn mà cổ đông đã 

tin tưởng gửi gấm đầu tư vào Công ty. 
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 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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Các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban HĐQT. 

Hoạt động của HĐQT 

Căn cứ quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế tại công ty. năm 2017. Hôi đồng quản trị công ty đã tổ 

chức tổng cộng 14 kỳ họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. chiếm tỷ lệ 100% trên mỗi buổi họp. 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Quách Văn Đức Chủ tịch 14/14 100% 

2 Ông Nguyễn Văn Hồng Thành viên 14/14 100% 

3 Ông Trần Minh Quý Thành viên 14/14 100% 

4 Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn Thành viên 14/14 100% 

5 Ông Đỗ Tấn Điềm Thành viên 14/14 100% 

 

Trong năm 2017. Thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của 

Ban Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị. 

chấp hành pháp luật của toàn thể cổ đông công ty. 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
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Các nghị quyết và quyết định trong năm 2017 của HĐQT 

TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

01 01/2017/NQ-HĐQT 22/02/2017 
Tình hình triển khai dự án , tìm kiếm mời gọi Nhà đầu tư 

chiến lược 

02 02/2017/NQ-HĐQT 20/3/2017 
Triển khai kế hoạch đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu tư 

nước ngoài 

03 03/2017/NQ-HĐQT 14/04/2017 

Tình hình SXKD Quý 1/2017, triển khai các thủ tục thi công 

dự án và thông qua dự thảo tài liệu ĐH đồng cổ đông 

thường niên năm 2017. 

04 04/2017/BB-HĐQT 12/06/2017 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty 

05 05/2017/NQ-HĐQT 15/06/2017 
HĐQT thống nhất một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác 

đầu tư 

06 05A/2017/NQ-HĐQT 15/06/2017 
HĐQT thống nhất một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác 

đầu tư và triển khai thực hiện 

07 06/2017/NQ-HĐQT 16/6/2017 

Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung tại 

Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng 

khoán trên HTGD chứng khoán chưa niêm yết 

08 07/2017/NQ-HĐQT 08/08/2017 Tình hình triển khai công tác bồi thường dự án 

09 08/2017/NQ-HĐQT 25/09/2017 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2017, 

kế hoạch Quý 4/2017 

10 09/2017/NQ-HĐQT 25/09/2017 Phương án giải chấp tài sản tại các ngân hàng 

11 10/2017/NQ-HĐQT 16/11/2017 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 

12 11/BB-HĐQT 22/11/2017 
Thay đổi ngành nghề kinh doanh và bổ sung thông tin cổ 

đông là nhà đầu tư nước ngoài 

13 12/2017/NQ-HĐQT 08/12/2017 Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ đền bù 

14 13/2017/NQ-HĐQT 11/12/2017 Thống nhất một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác đầu tư 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT   

Hoạt động Ban kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Nguyễn Thúy Hoa Trưởng Ban 02/02 100% 

2 Dương Thị Minh Hồng Thành viên 02/02 100% 

3 Phạm Thị Phương Loan Thành viên 02/02 100% 

 

Năm 2017. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch 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. 

 Thường xuyên kiểm tra hồ sơ. tài liệu có liên quan của Công ty để bảo đảm việc hoàn thành kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm 

được quyền. lợi ích hợp pháp của các cổ đông và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của doanh 

nghiệp. 

 Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán 

AASC. 

 

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

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 về quản trị công ty 

Không có 
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Thù lao,lương 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. các mức trích thù lao cho Hội 

đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được đảm bảo theo mức kinh phí đã được thông qua tại Đại hội 

như sau: 

- Chủ tịch HĐQT:  10.000.000 triệu đồng/tháng 

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 triệu đồng/tháng 

- Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách):  12.000.000 triệu đồng/tháng 

- Thành viên Ban Kiểm soát:  2.000.000 triệu đồng/tháng 

 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có 

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 tại Điều lệ tổ chức và 

hoạt động cũng như pháp luật hiện hành về quản trị công ty 

 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC 

KHOẢN LỢI ÍCH 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

trước giao dịch 

Số cổ phiếu sở hữu 

sau giao dịch 

Lý do 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 CTCP Tổng Công 

ty Tìn Nghĩa 

Tổ chức có liên quan đến người 

nội bộ (Ông Quách Văn Đức – 

Chủ tịch HĐQT) 

34.000.000 51,76% 36.120.074 54,99% Tăng tỷ lệ sở 

hữu 

2 CTCP Tổng Công 

ty Tìn Nghĩa 

Tổ chức có liên quan đến người 

nội bộ (Ông Quách Văn Đức – 

Chủ tịch HĐQT) 

36.120.074 54,99% 29.571.180 45,02% Chuyển 

nhượng quyền 

sở hữu 

3 CTCP Tổng Công 

ty Tìn Nghĩa 

Tổ chức có liên quan đến người 

nội bộ (Ông Quách Văn Đức – 

Chủ tịch HĐQT) 

29.571.180 45,02% 35.223.850 53,62% Chuyển 

nhượng quyền 

sở hữu 

4 CTCP Tổng Công 

ty Tìn Nghĩa 

Tổ chức có liên quan đến người 

nội bộ (Ông Quách Văn Đức – 

Chủ tịch HĐQT) 

35.223.850 53,62% 31.850.475 48,49% Chuyển 

nhượng quyền 

sở hữu 

5 CTCP Tổng Công 

ty Tìn Nghĩa 

Tổ chức có liên quan đến người 

nội bộ (Ông Quách Văn Đức – 

Chủ tịch HĐQT) 

31.850.475 48,49% 31.850.475 48,49% Chuyển 

nhượng quyền 

sở hữu 

6 CTCP Tổng Công 

ty Tìn Nghĩa 

Tổ chức có liên quan đến người 

nội bộ (Ông Quách Văn Đức – 

Chủ tịch HĐQT) 

31.850.475 48,49% 33.812.079 51,48% Chuyển 

nhượng quyền 

sở hữu 

7 CTCP Tổng Công 

ty Tìn Nghĩa 

Tổ chức có liên quan đến người 

nội bộ (Ông Quách Văn Đức – 

Chủ tịch HĐQT) 

33.812.079 51,48% 34.000.000 51,76% Chuyển 

nhượng quyền 

sở hữu 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH (NIC) 

 

Nhơn Trạch, ngày 19 tháng 04 năm 2018 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

QUÁCH VĂN ĐỨC 

 

 

 

 

 


