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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CTCP 
CHƯƠNG DƯƠNG
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

0303146167 (số cũ: 4103002011) do Sở kế 
hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 
29/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 
14/4/2017

• Vốn điều lệ: 157.064.060.000 đồng
• Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 234.206.069.600 

đồng
• Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 

Quận 1, TP. HCM
• Số điện thoại: (84.28)3 836 7734 – (84.28) 3 

836 8878
• Số Fax: (84.28) 3 836 0582
• Website: www.chuongduongcorp.vn
• Email: cdacic@vnn.vn
• Mã cổ phiếu: CDC
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN
CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp.) được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh 
nghiệp Nhà nước là Công ty Xây lắp – Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây Dựng (tiền 
thân là hãng Eifel Asia thuộc hệ thống kinh doanh Eiffel của Cộng Hòa Pháp).

1977

CHUYỂN GIAO
Effei Asia được chuyển giao cho 
Chính phủ Việt Nam và đổi tên 
thành Xí nghiệp Lắp máy.

1998
4/12/1998
Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ra quyết 
định đổi tên thành Công ty Xây lắp.

2003

21/11/2003
Công ty cổ phần hóa thành CTCP Đầu 
tư & Xây lắp Chương Dương ACIC (theo 
quyết định số 1589/QĐ-BXD) với mã 
chứng khoán là CDC.

2007
12/2007
Công ty chính thức đưa 3,6 triệu cổ 
phiếu vào giao dịch tại TTGD CK Hà 
Nội.

2009

4/2009
Công ty chính thức được đổi tên 
thành CTCP Chương Dương (CDC).

2011-Nay

PHÁT TRIỂN
Công ty tiếp tục tập trung đầu tư phát triển ở 
3 mảng chính: xây lắp và sản xuất công ng-
hiệp, kinh doanh Bất động sản và cung cấp 
dịch vụ Bất động sản.

9/2010
Hơn 12.465.715 cổ phiếu CDC được 
chuyển từ SGD CK Hà Nội vào niêm 
yết tại SGD CK TP. HCM.

2010
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Quá trình tăng vốn Thành tích đạt được

Năm 2006: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 18 tỷ 
đồng;

Năm 2009: Tăng vốn từ 36 tỷ đồng lên 64,657 tỷ đồng;

Năm 2011: Tăng vốn lên 149,587 tỷ đồng;

Năm 2007: Tăng vốn từ 18 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng;

Năm 2010: Tăng vốn từ 64,657 tỷ đồng lên 124,65 tỷ đồng;

Năm 2014: Tăng vốn lên 157,064 tỷ đồng bằng cách trả cổ tức bằng cổ 
phiếu;

TÊN CÔNG TRÌNH KHEN THƯỞNG CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ
Dây chuyền tinh luyện nhà 
máy dầu Trường An

Huy chương vàng chất lượng 
cao CT 2000

Bộ Xây Dựng & Công đoàn 
ngành Xây dựng Việt Nam 

Nhà máy điện Phú Mỹ 1
Đã được chủ đầu tư đánh 
giá đạt chất lượng công trình 
kỹ thuật cao

Mitsubishi Heavy Industry 
Ltd.

Dàn giáo thép xây tô Huy chương vàng chất lượng 
cao

Bộ Xây Dựng & Công đoàn 
ngành Xây dựng Việt Nam

Vi kèo thép khẩu độ 40,8m Huy chương vàng chất lượng 
cao

Bộ Xây Dựng & Công đoàn 
ngành Xây dựng Việt Nam

Nhà máy thủy điện Thác Mơ Huy chương vàng chất lượng 
cao

Bộ Xây Dựng & Công đoàn 
ngành Xây dựng Việt Nam

Nhà máy thủy điện Trị An Huy chương vàng chất lượng 
cao

Bộ Xây Dựng & Công đoàn 
ngành Xây dựng Việt Nam

Nghĩa trang Liệt sĩ Thành 
Phố

Huy chương vàng chất lượng 
cao

Bộ Xây Dựng & Công đoàn 
ngành Xây dựng Việt Nam

• Huân chương Lao động hạng I;
• Huân chương Lao động hạng II;
• Huân chương Lao động hạng III;
• Cờ thi đua Bộ Xây Dựng năm 2016;
• Một cá nhân được trao tặng danh 

hiệu Anh Hùng Lao Động, một cá 
nhân được trao tặng Bằng khen 
của Thủ tướng Chính Phủ;

• Bằng khen của Chính Phủ;
• Các huy chương vàng chất lượng 

cao và bằng khen đơn vị đạt chất 
lượng cao của ngành xây dựng. Các 
giải thưởng này được trao theo dự 
án/công trình mà Công ty đã thực 
hiện:
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

• Xây dựng công trình giao thông 
(cầu, đường), bến cảng, sân bay;

• Thiết kế, xây dựng các công trình 
kỹ thuật dân dụng và công nghiệp 
(mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, 
v.v…);

• Lắp đặt hệ thống điện và trạm 
biến thế từ 0,4 kV – 110 kV;

• Thiết kế, chế tạo, gia công và lắp 
đặt thiết bị áp lực, thiết bị nâng;

• Thiết kế nội – ngoại thất công 
trình;

• Thiết kế công trình kỹ thuật hạ 
tầng đô thị;

• Thi công lắp đặt thiết bị PCCC;
• Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết 

bị, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê 
tông đúc sẵn, đóng và ép cọc;

• Sản xuất, kinh doanh cấu kiện kim 
loại theo thiêu chuẩn và phi tiêu 
chuẩn;

• Kinh doanh phát triển nhà, hạ 
tầng kỹ thuật khu đô thị, khu 
công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 
khu đô thị;

• Kinh doanh bất động sản.

• Dịch vụ tư vấn quản lý;
• Dịch vụ quản lý nhà cao tầng;
• Cho thuê mặt bằng;
• Dịch vụ sàn giao dịch Bất động 

sản;
• Tư vấn, môi giới Bất động sản.

• Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường sắt và đường bộ (dịch vụ 
giữ xe);

• Bán buôn vật liệu xây dựng và các 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng;

• Sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện;

• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
• Hoạt động giáo dục bậc trung học 

cơ sở;
• Thoát nước và xử lý nước thải;
• Cho thuê máy móc, thiết bị dùng 

trong xây dựng.

Xây lắp 
và sản xuất 
công nghiệp

Kinh doanh 
bất động sản 

(BĐS)

Dịch vụ Bất 
động sản

Các dịch vụ 
khác
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Địa bàn kinh doanh
• Lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp chủ yếu hoạt động từ khu vực Nam Trung bộ 

trở vào miền Nam;
• Lĩnh vực Bất động sản chủ yếu tập trung tại khu vực TP. HCM và các công trình lân cận;

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Mô hình quản trị

Công ty con:

• Vốn điều lệ: 13.218.000.000 đồng;
• Hoạt động kinh doanh chính: gia công, chế tạo kết cấu thép, xây 

lắp;
• Tỷ lệ sở hữu của CTCP Chương Dương: 100%

CT TNHH MTV 
Kết cấu thép 

Chương Dương

• Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng;
• Hoạt động kinh doanh chính: tư vấn, xây lắp;
• Tỷ lệ sở hữu của CTCP Chương Dương: 89%

CT TNHH Tư vấn 
Đầu tư xây dựng 
Chương Dương

Công liên kết:

• Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng;
• Hoạt động kinh doanh chính: xây lắp;
• Tỷ lệ sở hữu của CTCP Chương Dương: 40,9%.

CTCP Tháp Nam 
Việt
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Cơ cấu tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM SOÁT

P. QUẢN LÝ DỰ ÁN 
VÀ XÂY LẮP

P. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

P. PTDA VÀ 
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

BQL CAO ỐC 
CENTRAL GARDEN

CÁC BQL VÀ BĐH DỰ ÁN

SÀN GD BĐS
CHƯƠNG DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chính sách đầu 
tư phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, 
quyết định bộ máy tổ chức quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, có toàn 
quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động 

của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc Đại hội dồng cổ đồng quyết 
định.
Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông tất cả những vấn đề quản lý 
Công ty theo Điểu lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.

BAN KIỂM SOÁT
Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, 
quản trị và điều hành Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện pháp nhân của Công ty 
trong mọi giao dịch. Tổng
Giám Đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị
và Đại hội cổ đông về trách nhiệm điều hành Công ty
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong suốt hơn 40 năm kể từ khi thành lập, 
CTCP Chương Dương luôn định hướng sẽ 
trở thành một trong những doanh nghiệp 
uy tín và chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp 
sản xuất công nghiệp, và kinh doanh bất 
động sản tại TP. HCM cũng như khu vực 
phía Nam. 

Trong suốt quá trình hoạt động, CTCP Chương Dương vẫn 
luôn hướng tới những giá trị bền vững, không vì chú trọng 
vào phát triển lợi nhuận mà quên đi trách nhiệm với cộng 
đồng và xã hội. Vì vậy, hằng năm Công ty vẫn luôn cố gắng 
đóng góp cho cộng đồng những giá trị vật chất lẫn tinh 
thần:
• Đóng góp cho kinh phí hoạt động của các tổ chức thiện

nguyện nơi đơn vị đặt trụ sở;
• Quyên góp, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn;
• Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa

phương;
• Quan tâm sâu sắc tới đời sống người lao động thông qua

các hoạt động của Công đoàn trong Công ty;
• Coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường, đặt tôn chỉ sử dụng

tiết kiệm nguồn năng lượng và nguyên vật liệu lên hàng
đầu.

Để hoàn thành được mục tiêu kinh doanh đã đề ra, Công ty đã 
đặt ra những 5 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm:
• Tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất nhằm tối đa

hóa lợi ích cho khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của
xã hội;

• Nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng quản lý để giúp
doanh nghiệp gia tăng được giá trị thương hiệu và phát triển
bền vững;

• Duy trì và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời không ngừng
quan tâm, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động;

• Tập trung mở rộng thị phần nhà ở đối với phân khúc khách
hàng có thu nhập trung bình ở đô thị;

• Phát triển thế mạnh vốn có của Công ty trong lĩnh vực kinh
doanh Bất động sản và nhận thầu xây lắp, nâng cao uy tín và
khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sứ mệnh Các mục tiêu đối với môi 
trường và xã hội

Mục tiêu kinh doanh 
xuyên suốt
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CÁC RỦI RO TRONG KINH DOANH
Rủi ro kinh tế
Rủi ro kinh tế là rủi ro có ảnh hưởng trực tiếp đối với các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản vì khi các yếu tố vĩ mô 
thay đổi thì lãi suất, lạm phát, cung cầu, v.v… trên thị trường cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chênh lệch cung – cầu trên thị trường
Kể từ năm 2018, thị trường bất động sản bắt 
đầu xuất hiện sự mất cân đối trong cung – 
cầu. Cụ thể, nhu cầu đối với căn hộ bình dân 
tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM 
tăng cao nhưng nguồn cung lại tập trung 
chủ yếu vào phân khúc trung và cao cấp. Sự 
lệch pha này có thể dẫn đến giá nhà, chung 
cư phân khúc thấp tăng trong khi các phân 
khúc trung và cao cấp có xu hướng giảm 
xuống. Không dừng lại ở đó, tình trạng này 
cũng có thể dẫn đến hàng tồn kho các doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản phân khúc 

này chậm luân chuyển, từ đó cũng gián tiếp 
dẫn đến tăng nợ xấu cho các ngân hàng. 
Để tránh nguy cơ bong bóng bất động sản, 
cân đối lại cung cầu trên thị trường cũng 
như hạn chế các vi phạm trong xây dựng, 
Chính phủ đã bắt đầu siết chặt quy trình cấp 
phép đầu tư dự án chung cư trên địa bàn các 
thành phố lớn. Đặc biệt, từ tháng 11/2018, 
TP. HCM đã dừng chấp thuận chủ trương 
đầu tư xây dựng nhà ở mới tại các khu vực 
trung tâm thành phố.
Do danh mục dự án đầu tư và xây dựng 
chủ yếu tập trung vào mảng nhà ở xã hội 

và chung cư bình dân nên rủi ro này có thể 
sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
CTCP Chương Dương. Ngoài ra, trong thời 
gian tới, Công ty cũng chủ trương đầu tư vào 
những dự án cho phân khúc bình dân tại khu 
vực ngoại thành TP. HCM và các tỉnh thành 
khác lân cận khác, nhằm nắm bắt kịp thời cơ 
hội từ sự chênh lệch cung cầu hiện nay.

Chính sách tiền tệ
Dấu hiệu nóng lên của thị trường BĐS trong 
các năm gần đây đã buộc Ngân hàng Nhà 
nước đưa ra chính sách thắt chặt tín dụng 
đối với BĐS. Theo đó, Thông tư 22/2019/
TT-NHNN được ban hành, đưa ra quy định 
khắt khe hơn cho các Ngân hàng trong cho 
vay. Cụ thể, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn dùng 
để cho vay trung và dài hạn theo lộ trình sẽ 
tiếp tục giảm từ 40% xuống còn 37% kể từ 

1/10/2020, sau đó về 34% kể từ 1/10/2021 
và 30% từ 1/10/2022. Động thái này sẽ kh-
iến các ngân hàng giảm tỷ lệ cho vay hoặc 
tăng tiêu chí đánh giá/thẩm định đối với hồ 
sơ xin vay vốn trung và dài hạn mà trong đó, 
nhu cầu vay vốn cho dự án đầu tư xây dựng 
và kinh doanh BĐS chiếm chủ yếu. Với đặc 
trưng của các doanh nghiệp trong ngành là 
không thể không dùng nguồn tài trợ từ nợ 
vay, các doanh nghiệp này sẽ có thể gặp khó 
khăn khi huy động vốn cho dự án mới trong 
tương lai.
Bên cạnh đó, những khách hàng vay tiêu 
dùng với tổng giá trị từ 4 tỷ đồng trở lên 
sẽ bị áp hệ số rủi ro 120% kể từ 1/1/2020 
và 150% kể từ 1/1/2021. Điều này cũng 
sẽ khiến ngân hàng hạn chế cho vay mua 
nhà cũng như làm giảm nhu cầu sở hữu nhà 
ở/căn hộ trên thị trường. Do đó, các công 
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ty chuyên kinh doanh bất động sản chắc 
chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Đối với CTCP Chương Dương, là doanh 
nghiệp có danh mục dự án phần lớn là 
các công trình dân dụng (nhà ở, chung 
cư, văn phòng,…) nên Công ty chịu ảnh 
hưởng trực tiếp từ rủi ro này. Đây là rủi ro 
mang tính hệ thống nên không thể bị loại 
trừ hoàn toàn mà chỉ có thể giảm thiểu tác 
động tiêu cực xuống mức có thể chấp nhận 
hoặc kiểm soát được. Để làm được điều đó, 
Công ty luôn chủ động trong việc cập nhật 
các thông báo và chỉ thị của NHNN để từ 
đó có thể đưa ra chiến lược kinh doanh 
phù hợp hơn như: cố gắng tăng xếp hạng 
tín nhiệm tại ngân hàng, mở rộng danh 
mục dự án sang loại hình ít chịu rủi ro hơn 
hoặc cố gắng đàm phán một mức giá hợp 
lý hơn với chủ đầu tư, v.v…

Rủi ro lãi suất
Trong năm 2019, mặt bằng lãi suất nhìn 
chung khá ổn định. Theo đó, lãi suất cho 
vay ngắn hạn của các ngân hàng phổ biến 

ở mức 6% - 9%/năm và lãi suất cho vay 
dài hạn phổ biến ở mức 9% - 11%/năm. 
Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, các ngân 
hàng trung ương trên thế giới đã bắt đầu 
có động thái hạ lãi suất để hỗ trợ cho nền 
kinh tế có dấu hiệu chững lại do chiến tra-
nh thương mại kéo dài, trong đó Việt Nam 
cũng không ngoại lệ. Quyết định số 2415 
và 2416/QĐ-NHNN đánh dấu một trong 
những đợt điều chỉnh giảm lãi suất đầu tiên 
của NHNN trong giai đoạn khó khăn này. 
Biến động của lãi suất cho vay có thể ảnh 
hưởng trực tiếp tới tình hình hoạt động 
kinh doanh của CTCP Chương Dương vì 
tính tới thời điểm cuối năm 2019, nợ vay 
vẫn chiếm một tỷ trọng đáng kể trong cơ 
cấu nợ phải trả của Công ty. Ngoài ra, vì 
khách hàng của Công ty cũng cần tài trợ từ 
vốn vay nên cũng không thể tránh khỏi sự 
ảnh hưởng từ biến động lãi suất. Tuy nhiên, 
mặc dù lãi suất cho vay hiện nay đang thay 
đổi theo chiều hướng có lợi cho cả Công ty 
lẫn người thuê/mua BĐS nhưng chính sách 
tiền tệ siết chặt vẫn còn là một rào cản khi 

muốn tiếp cận nguồn tài trợ từ vốn vay.

Thương chiến Mỹ - Trung
Trong năm 2019, căng thẳng thương mại 
Mỹ - Trung đã trở thành động lực chính 
dẫn đến sự dịch chuyển sản xuất của các 
doanh nghiệp nước ngoài có nhà máy tại 
Trung Quốc. Với lợi thế vị trí địa lý thuận lợi 
– giáp biên giới Trung Quốc, cộng với chi phí 
nhân công thấp và môi trường kinh doanh 
ổn định, Việt Nam đã trở thành điểm đến lý 
tưởng cho xu hướng chuyển dịch này. Nhờ 
đó, nhu cầu đầu tư xây dựng nhà máy và 
sử dụng BĐS khu công nghiệp cũng sẽ tăng 
lên đáng kể, đẩy giá thuê tại các khu công 
nghiệp lên cao. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
hiện cả nước đã có 251 khu công nghiệp đi 
vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 74%. 
Ngoài ra, còn có 75 khu công nghiệp khác 
vẫn đang trong giai đoạn phát triển và dự 
kiến sẽ mở rộng diện tích thêm khoảng 44% 
tổng diện tích khu công nghiệp hiện tại. Vì 

vậy, các doanh nghiệp chuyên kinh doanh 
trong lĩnh vực xây dựng nhà máy và đầu tư 
BĐS khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi khá 
nhiều từ xu hướng này, tạo được khoảng 
cách trong tăng trưởng doanh thu so với các 
doanh nghiệp cùng ngành khác.
Đối với CTCP Chương Dương, do Công ty 
không tập trung phát triển chuyên sâu ở 
mảng xây dựng và kinh doanh BĐS khu 
công nghiệp nên không thể hưởng lợi tối đa 
từ xu hướng này. Vì vậy, tăng trưởng doanh 
thu của Công ty sẽ có nguy cơ yếu thế hơn 
so với các doanh nghiệp cùng ngành có thị 
phần lớn trong lĩnh vực xây dựng và kinh 
doanh BĐS khu công nghiệp. Để hạn chế 
rủi ro này, CTCP Chương Dương luôn nỗ lực 
trong việc tìm kiếm và chọn lọc các dự án 
xây dựng và đầu tư thích hợp với tình hình vĩ 
mô hiện tại, đặc biệt là tập trung vào các dự 
án xây dựng nhà máy hoặc đầu tư vào phân 
khúc căn hộ bình dân và nhà ở xã hội.

Rủi ro về nguồn nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu như thép, xi măng, gạch ốp 
lát,… là một trong những nguồn đầu vào 
chính, chiếm khoảng 70% tổng chi phí xây 
dựng của các công ty trong lĩnh vực này. 
Vì vậy, sự biến động về giá nguyên vật liệu 
cũng như tình hình ổn định của nguồn cung 
là một trong những mối quan tâm chính 
của Công ty. Tuy nhiên, việc kiểm soát ảnh 
hưởng từ rủi ro nguyên vật liệu khá phức 
tạp do nguồn cung nguyên vật liệu còn phụ 
thuộc vào địa điểm dự án, và biến động giá 
nguyên vật liệu không chỉ phụ thuộc vào 
ngành công nghiệp sản xuất ra nó mà còn 

Rủi ro đặc thù
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bị ảnh hưởng bởi chính hoạt động của ngành xây dựng và BĐS vì đây là 
thị trường đầu ra chính. Trong khi đó, hầu hết các dự án xây dựng đều 
kéo dài nhiều năm nên sự biến động của giá và nguồn cung nguyên vật 
liệu càng trở nên nhạy cảm.
Để hạn chế phần nào rủi ro này, CTCP Chương Dương luôn linh hoạt 
trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp thích hợp, cũng như chủ động 
đàm phán và ký kết các hợp đồng xây dựng theo đơn giá sửa đổi thay 
vì hợp đồng trọn gói hay đơn giá cố định.

Rủi ro bị chiếm dụng vốn
Đặc thù khác trong ngành xây dựng là các doanh nghiệp thầu xây dựng 
phải ứng trước tiền của mình để thanh toán cho chi phí vật liệu và chi 
phí lao động trong quá trình thi công. Vì vậy, khi nguồn vốn bị chiếm 
dụng này không được các chủ đầu tư thanh toán kịp thời và đầy đủ thì 
Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn để thanh toán cho 
các khoản vay đến hạn.
CTCP Chương Dương tối thiểu hóa rủi ro này bằng cách đánh giá kỹ 
lưỡng tình hình tài chính và khả năng thanh toán của khách hàng trước 
khi tham gia đấu thầu hay ký hợp đồng dự án. Ngoài ra, Công ty cũng 
yêu cầu chủ đầu tư mua gói bão lãnh thanh toán tại ngân hàng để đảm 
bảo quyền lợi của các bên.

Rủi ro nguồn nhân lực
Là doanh nghiệp thâm dụng lao động, nguồn nhân lực là yếu tố không 
thế thiếu đối với Công ty. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực thi công xây lắp là rất lớn, vì vậy cạnh tranh lao động 
trong ngành là rất cao. Bên cạnh đó, trong năm 2019, Chính phủ cũng 
đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về việc tăng mức lương tối 
thiểu vùng và chính thức có hiệu lực vào năm 2020. Những yếu tố này 
sẽ tạo sức ép tăng chi phí lao động của Công ty, gây ảnh hưởng tới lợi 
nhuận.
Trong nền kinh tế không ngừng vận động lẫn môi trường cạnh tranh 
khắc nghiệt như hiện tại, việc tăng chi phí nhân công là không thể 
tránh khỏi. Tuy nhiên, CTCP Chương Dương cũng chủ động cải thiện 
chính sách đào tạo, khen thưởng, phúc lợi nhằm nâng cao năng suất 
lao động cho nhân viên, từ đó nâng cao được hiệu quả sử dụng chi phí 
của Công ty.
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Rủi ro luật pháp
CTCP Chương Dương thuộc loại hình công ty cổ phần, được niêm yết trên sàn HOSE, đồng 
thời hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS nên phải chịu sự điều chỉnh của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đầu tư, Luật 
Xây dựng và các văn bản dưới luật có liên quan. Rủi ro luật pháp xảy ra khi những sự thay 
đổi trong hệ thống các văn bản pháp luật gián tiếp hoặc trực tiếp làm thay đổi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty.
Để hạn chế rủi ro về pháp luật, Công ty thường xuyên cập nhật các thay đổi trong quy định 
pháp luật để kịp thời thông tin tới toàn thể cán bộ, nhân viên, cổ đông, cùng cân nhắc để 
đưa ra những chiến lược kinh doanh thích hợp.

Rủi ro khác
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty cũng không thể tránh khỏi các rủi ro bất 
khả kháng từ thiên tai, hỏa hoạn, v.v… Những rủi ro này có thể trực tiếp làm ảnh hưởng tới 
tiến độ thực hiện dự án hoặc thậm chí là tài sản của Công ty.

Trước nhũng thay đổi khó 
lường từ các tác nhân nội 

lẫn ngoại,
CTCP Chương Dương vẫn 
luôn chuẩn bị tốt những 
phương án dự phòng để 

giảm thiểu thiệt hại xuống 
mức thấp nhất
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Tình hình hoạt động đầu tư
Tổ chức và nhân sự
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ 
sở hữu
Báo cáo tác động tới môi trường và xã hội

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG

PHẦN 2
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 
DOANH TRONG NĂM

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2019
TH 2019/
KH 2019 
(%)

TH 2019/
TH 2018 
(%)

Tổng giá trị sản lượng 
sản xuất kinh doanh 576.817 573.500 578.248 100,83% 100,25%

- Giá trị xây lắp và sản xuất 
công nghiệp 259.326 266.000 205.768 77,36% 79,35%

- Giá trị kinh doanh BĐS 278.544 278.000 325.738 117,17% 116,94%
- Giá trị dịch vụ BĐS 38.947 29.500 46.742 158,45% 120,01%
Tổng doanh thu 456.107 488.200 497.110 101,83% 108,99%
- Doanh thu hợp đồng xây 
dựng 143.908 194.000 113.043 58,27% 78,55%

- Doanh thu kinh doanh 
BĐS 254.121 257.000 318.360 123,88% 125,28%

- Doanh thu dịch vụ BĐS 38.679 29.200 42.493 145,52% 109,86%

- Doanh thu tài chính 8.924 8.000 18.122 226,53% 203,08%

- Doanh thu khác 10.504  5.440  51,79%
Lợi nhuận trước thuế 36.000 39.000 42.562 109,13% 118,23%

Lợi nhuận sau thuế 33.834 31.200 33.980 108,91% 100,43%

Đơn vị: triệu đồng

Trong năm 2019, mặc dù các yếu tố vĩ mô không thuận lợi cho ngành nhưng HĐQT và 
BGĐ đã không ngừng cố gắng điều hành và phát triển Công ty. Kết quả là tổng giá trị sản 
lượng trong hoạt động kinh doanh chính của Công ty năm vừa qua nhìn chung vượt kế 
hoạch 0,83% và cao hơn năm 2018 0,25%. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đạt mức tăng 
trưởng doanh thu gần 9%, mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là 18,23% và lợi nhuận 
sau thuế là 0,43% so với năm 2018.
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Năm vừa qua, do các chính sách siết chặt 
quản lý của Chính phủ cũng như điều kiện 
cho vay của NHNN nên tình hình xin phép 
xây dựng các dự án mới trên địa bàn thành 
phố bị đình trệ. Đây cũng là nguyên nhân 
khiến cạnh tranh trong ngành càng trở nên 
khắc nghiệt, việc tham gia các gói thầu trở 
nên khó khăn hơn, khả năng trúng thầu của 
Công ty bị giảm xuống. Mặt khác, thời gian 
quay vòng vốn của Công ty cũng bị kéo dài 
đáng kể do (1) một số chủ đầu tư chậm thanh 
toán, trong khi các đơn vị thi công vệ tinh lại 
không có đủ nguồn vốn để bù vào nên tiến 
độ thi công bị chậm trễ; (2) một vài công 
trình bị tạm dừng do chủ đầu tư thay đổi thiết 
kế và (3) thay đổi nhân sự từ một số chủ đầu 
tư dẫn đến quá trình xử lý hồ sơ thanh quyết 
toán bị kéo dài. Các tác nhân này đã gián tiếp 
gây ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện và 
ghi nhận doanh thu trong năm.
Giá trị sản lượng mảng xây lắp và sản xuất 
công nghiệp năm 2019 của Công ty chỉ đạt 
205,77 tỷ, thấp hơn 20,65% (tương đương 
-53,56 tỷ) so với số liệu của năm 2018 và 

thấp hơn 22,64% so với kế hoạch. Tương 
ứng, sự chững lại trong hoạt động kinh do-
anh của mảng xây lắp và sản xuất công ng-
hiệp cũng là nguyên nhân mà doanh thu 
mảng này bị ảnh hưởng. Theo đó, doanh thu 
hợp đồng xây dựng chỉ đạt hơn 113 tỷ, thấp 
hơn 21,45% so với năm ngoái (tương đương 
-30,8 tỷ đồng).
Ngoài ra, do máy móc thiết bị hiện tại của 
Công ty đã cũ, không còn đáp ứng đủ nhu 
cầu sử dụng, cộng với một số loại thiết bị 
quan trọng như máy đào, cẩu tháp, vận 
thăng,… vẫn chưa trang bị được nên Công 
ty phải ký hợp đồng thuê với bên thứ ba mỗi 
khi thực hiện dự án. Vì vậy, giá vốn hàng bán 
của Công ty trong năm bị đội lên cao, biên lợi 
nhuận gộp bị ảnh hưởng rõ rệt (giảm từ 32% 
năm 2018 xuống 23% năm 2019).
Tuy nhiên, vào cuối năm 2019, Công ty đã 
trúng thầu một số dự án xây lắp mới, đảm 
bảo được công việc ổn định cho năm 2020 
và có cơ sở để kỳ vọng kết quả kinh doanh 
mảng này năm sau sẽ có nhiều khởi sắc hơn.

Từ năm 2018, nhu cầu ở phân khúc nhà ở 
bình dân bắt đầu tăng cao trong khi nguồn 
cung cho phân khúc này lại không đủ đáp 
ứng. Do có lợi thế về kinh doanh nhà ở xã 
hội và khu chung cư bình dân, CTCP Chương 
Dương có thể nắm bắt được sự chênh lệch 
cung cầu này để nhanh chóng mở rộng thị 
phần và tăng doanh thu. 
Trong năm, Công ty đã hoàn thành và bàn 

giao toàn bộ Block A2 và B1 của dự án 
Chương Dương cho khách hàng. Số lượng 
căn hộ tiêu thụ tại dự án này rất khả quan, 
doanh thu đã vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, 
tòa nhà văn phòng, khu thương mại tại địa 
chỉ 328 Võ Văn Kiệt,  Q.1, TP. HCM cũng 
đã đạt gần 100% diện tích thuê, các hợp 
đồng đã hết hạn cũng được điều chỉnh tăng 
giá do nhu cầu cao. Các dự án này trong 

năm qua đã có đóng góp không nhỏ vào 
kết quả kinh doanh của Công ty. Theo đó, 
giá trị sản lượng kinh doanh BĐS năm nay 
đạt tới 325,74 tỷ, tăng 16,94% so với năm 
2018 (tương đương +47,2 tỷ đồng) và vượt 

17,17% kế hoạch đề ra. Không những thế, 
giá thuê nhà và văn phòng tăng cũng giúp 
biên lợi nhuận gộp được cải thiện (tăng từ 
56% năm 2018 lên 64% năm 2019).

Tình hình hoạt động của mảng này vẫn ổn định trong năm qua. Cả sản lượng kinh doanh 
và doanh thu đều tăng lần lượt 20% (tương đương 7,8 tỷ) và 9,9% (tương đương 8,8 tỷ) 
so với năm 2018. Tuy nhiên, do lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong 
tổng cơ cấu doanh thu nên mức tăng này vẫn chưa tạo ra được sự thay đổi đáng kể.
 
Vì những thay đổi trên, cơ cấu tổng doanh thu của Công ty trong năm qua đã có sự chuyển 
dịch đáng kể ở mảng xây lắp, sản xuất công nghiệp và mảng kinh doanh BĐS. Cụ thể, tỷ 
trọng doanh thu xây lắp và sản xuất năm 2019 đã giảm 8,81%, trong khi mảng kinh doanh 
BĐS tăng 8,32%. Các lĩnh vực còn lại do không chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu 
nên những thay đổi trong năm không dẫn đến sự dịch chuyển cơ cấu đáng kể.

32+56+8+2+2+z
2,3%1,96%

23+64+9+3+1+z
1,09%3,64%

Xây lắp và sản xuất CN
Kinh doanh BĐS
Dịch vụ BĐS

Hoạt động tài chính

Hoạt động khác

8,47% 8,55%

55,72%
64,94%

31,55%
22,74%

Cơ cấu tổng doanh thu 2018 Cơ cấu tổng doanh thu 2019

Lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh BĐS

Lĩnh vực dịch vụ BĐS



34 35

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2018

Thực hiện 
2019

% tăng 
giảm

1 Tổng tài sản Tr. Đ 1.025.313 850.919 -17,0%
2 Doanh thu thuần Tr. Đ 436.679 473.897 8,5%
3 Lợi nhuận HĐKD Tr. Đ 29.261 37.343 27,6%
4 Lợi nhuận khác Tr. Đ 10.446 5.220 -50,0%
5 Lợi nhuận trước thuế Tr. Đ 39.707 42.563 7,2%
6 Lợi nhuận sau thuế Tr. Đ 33.835 33.980 0,4%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     
 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,73 1,74 1,86
 Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,81 0,96 1,33
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  
 Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 70,92 72,80 66,40
 Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 243,83 267,68 197,66
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,43 0,88 1,31

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình 
quân Vòng 0,27 0,44 0,51

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần % 12,66 7,75 7,17

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu bình quân (ROE) % 10,41 12,24 12,03

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản bình quân (ROA) % 3,47 3,48 3,62

 Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh 
thu thuần % 16,51 6,70 7,88

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Nhờ vào việc cân đối hợp lý cơ cấu tài sản – 
nguồn vốn nên chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán của Công ty năm vừa qua nhìn chung 
đã được cải thiện đáng kể.
Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,74 
lần lên 1,86 lần trong khi năm trước đó chỉ 
tăng 0,1 lần. Trong năm 2019, do một số 
dự án cũ đã hoàn thành một phần và bàn 
giao cho người mua nên nhu cầu vốn lưu 
động của Công ty cũng giảm rõ rệt, dẫn 
đến giá trị tài sản ngắn hạn giảm 17,7% so 
với năm 2018. Song song đó, khoản người 
mua trả tiền trước cũng được ghi nhận 
giảm 37,6% (tương đương 104,83 tỷ) 
sau khi bàn giao dự án, đồng thời những 
nguồn tài trợ cho vốn lưu động như phải 
trả người bán và nợ vay ngắn hạn cũng 
giảm rõ rệt. Vì vậy, giá trị của nợ phải trả 

giảm tới 24,3% - mức giảm cao hơn nhiều 
so với tài sản ngắn hạn, dẫn đến khả năng 
thanh toán nhanh của Công ty vẫn được 
cải thiện.
Cũng như hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ 
số thanh toán nhanh của Công ty năm vừa 
qua cũng cao hơn so với giai đoạn trước 
đó. Tuy nhiên, so với mức tăng của 7,08% 
của hệ số ngắn hạn, mức tăng 38,11% của 
hệ số thanh toán nhanh thể hiện sự ảnh 
hưởng đáng kể của hàng tồn kho. Cuối 
năm 2018, tài khoản này chiếm tới 45% 
trong cơ cấu tài sản lưu động nhưng năm 
nay con số này chỉ còn 29%. Vì vậy, khi loại 
trừ hàng tồn kho (vốn có tính thanh khoản 
thấp) thì khả năng thanh toán nhanh của 
Công ty cũng tăng mạnh hơn hẳn.
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Trong cơ cấu nguồn vốn của CTCP Chương 
Dương, nợ luôn chiếm tỷ trọng vượt trội hơn 
so với vốn chủ sở hữu (trung bình khoảng 
70%). Tuy nhiên, từ cuối năm 2018, tăng 
trưởng ngành xây dựng và BĐS đã có dấu 
hiệu chững lại, cạnh tranh cao dẫn đến 
khả năng thắng thầu các dự án mới của 
Công ty bị giảm xuống. Thêm vào đó, vì 
những dự án cũ cũng đã hoàn thành được 

một phần nên nhu cầu vốn lưu động năm 
qua giảm rõ rệt và Công ty không cần phải 
tăng thêm nợ để tài trợ cho các nhu cầu 
này. Theo đó, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
trong hai năm trở lại đây cũng hạ xuống 
đáng kể: hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm từ 
72,8% năm 2018 xuống 66% năm 2019 
và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 
267,68% xuống 197,66% cùng kỳ.

Dù đang trong bối cảnh khó khăn, Công 
ty vẫn thành công cải thiện năng lực hoạt 
động, thể hiện qua việc các chỉ số vòng 
quay hàng tồn kho và hiệu quả sử dụng tài 
sản khả quan trong hai năm gần đây.
Năm vừa qua, chỉ tiêu vòng quay hàng tồn 
kho tăng từ 0,88 lần lên 1,31 lần. Nguyên 
nhân là khi hoàn thành và chuyển giao 
Block A2 và Block C1 của dự án nhà ở Xã 
hội Chương Dương Home cũng như một 

số dự án khác, giá vốn hàng bán của Công 
ty tăng lên trong khi tồn kho (cụ thể là xây 
dựng cơ bản dở dang) giảm xuống. Sự biến 
động ngược chiều giữa giá vốn hàng bán 
và tồn kho bình quân (lần lượt là +9,67% 
và -26,53%) đã giúp thời gian lưu kho của 
Công ty được cải thiện, góp phần tiết kiệm 
nhu cầu vốn lưu động.

Dù đang trong bối cảnh khó khăn, Công 
ty vẫn thành công cải thiện năng lực hoạt 
động, thể hiện qua việc các chỉ số vòng 
quay hàng tồn kho và hiệu quả sử dụng tài 
sản khả quan trong hai năm gần đây.
Năm vừa qua, chỉ tiêu vòng quay hàng tồn 
kho tăng từ 0,88 lần lên 1,31 lần. Nguyên 
nhân là khi hoàn thành và chuyển giao 
Block A2 và Block C1 của dự án nhà ở Xã 
hội Chương Dương Home cũng như một 

số dự án khác, giá vốn hàng bán của Công 
ty tăng lên trong khi tồn kho (cụ thể là xây 
dựng cơ bản dở dang) giảm xuống. Sự biến 
động ngược chiều giữa giá vốn hàng bán 
và tồn kho bình quân (lần lượt là +9,67% 
và -26,53%) đã giúp thời gian lưu kho của 
Công ty được cải thiện, góp phần tiết kiệm 
nhu cầu vốn lưu động.

Cũng như chỉ số vòng quay hàng tồn kho, 
hiệu quả sử dụng tài sản trong 2 năm 
gần đây vẫn tiếp tục được cải thiện. Riêng 
trong giai đoạn 2018 – 2019, doanh thu 
lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng trưởng ấn 
tượng (+25,28%) trong khi tài sản của 
mảng này lại giảm đi (chủ yếu là hàng tồn 

kho) đã đóng góp đáng kể cho hiệu quả 
sử dụng tài sản. Theo đó, hệ số Doanh thu 
thuần/Tổng tài sản bình quân tăng từ 0,44 
lên 0,51 vòng, cho thấy doanh thu tăng 
không bị phụ thuộc nhiều vào việc đầu tư 
thêm tài sản.
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So với năm 2017, các chỉ tiêu về khả năng 
sinh lời của Công ty đa phần giảm đáng kể. 
Tuy nhiên, trong năm 2019, phía Công ty 
cũng đã cố gắng duy trì và cải thiện một 
số chỉ số chính, đảm bảo khả năng sinh lời 
cho Công ty, chủ nợ và cả chủ sở hữu.

Biên lợi nhuận:
• Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh được cải thiện từ 6,7% lên 7,88% 
nhờ vào nỗ lực trong việc tăng hiệu quả 
tiết kiệm chi phí trực tiếp ở lĩnh vực kinh 
doanh Bất động sản và tiết kiệm chi phí 
lãi vay từ việc giảm nợ thuê tài chính;

• Biên lợi nhuận sau thuế ngược lại, 
giảm từ 7,75% xuống 7,17% do ảnh 
hưởng từ lợi nhuận khác (giảm 5,23 
tỷ). Tuy nhiên, nguồn thu này của Công 
ty không thuộc hoạt động kinh doanh 

chính và tăng do khoản lãi tỷ giá là chủ 
yếu nên nhìn chung cũng không phản 
ánh hết được tình hình hoạt động thực 
tế tại Công ty.

Tỷ suất sinh lời ROA và ROE:
Trong khi tỷ suất ROA giảm nhẹ từ 12,24% 
xuống 12,03% thì tỷ suất ROE lại tăng từ 
3,48% lên 3,62%. Sự khác nhau này là do 
biến động ngược chiều giữa tổng tài sản 
bình quân và vốn chủ sở hữu bình quân: 
tổng tài sản bình quân giảm 3,39% do 
một số dự án đã được bàn giao, giúp tăng 
lợi nhuận giữ lại, từ đó thì vốn chủ sở hữu 
bình quân tăng thêm 2,53%. Vì vậy, nhìn 
chung thì trong năm vừa qua, lợi nhuận 
của cổ đông vẫn được Công ty duy trì và 
bảo đảm, không để bị ảnh hưởng quá tiêu 
cực bởi những khó khăn chung của ngành.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Bất động sản đầu tư hiện tại
Hiện tại, Công ty đang sở hữu hai bất động sản đầu tư cho thuê với tổng giá trị còn lại là 
46,456 tỷ đồng gồm:
• Tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 328 Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, 

TP. HCM
• Khu thương mại dịch vụ Central Garden tại só 328 Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 

Quận 1, TP. HCM. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 khu thương mại dịch vụ Central Garden 
đã được dùng để thế chấp đảm bảo cho khoản vay lại vốn vay ADB từ CTCP Tổng Công 
ty Xây dựng số 1.

Các dự án đang thực hiện
STT Tên dự án Công việc đã thực hiện

1 Dự án nhà ở Xã Hội - 
Chương Dương Home

Triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ cam 
kết với khách hàng, trong năm 2019 đã bàn giao 
toàn bộ các căn hộ thuộc Block A2 và Block C1;

Phần móng Block C2 đã hoàn thành đúng tiến độ;

Phần hạ tầng đã hoàn thành được hệ thống thoát 
nước mưa, nước thải, đường nội bộ và hệ thống 
đường giao thông.

2 Dự án Tân Hương

Thực hiện đo vẽ hiện trạng căn hộ làm chủ quyền 
cho cư dân (Công ty đã chuyển hồ sơ sang Sở Tài 
nguyên & Môi trường và hoàn thành tờ trình Hội 
Đồng thẩm định giá của Thành phố, hiện đang 
trong quá trình chờ các ban ngành tổ chức họp lần 
2 để thông qua trước khi Thành phố phê duyệt).

Ngoài ra, về tài sản cố định, trong năm 2019, Công ty đã đầu tư 437,945 triệu cho máy 
móc thiết bị mới nhằm phục vụ hoạt động sản xuất xây lắp và nâng cao năng suất lao động.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ  Ghi chú 
Tỷ lệ sở hữu tại 

CDC (Sở hữu cá 
nhân; sở hữu đại 

diện)
1 Trần Mai Cường Chủ tịch  T/v điều hành 29,31%

2 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó Chủ tịch T/v không điều 
hành 4,88%

3 Văn Minh Hoàng Thành viên  T/v điều hành 2,59%
4 Lê Văn Chính Thành viên T/v điều hành 0,64%

5 Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên T/v không điều 
hành 3,69%

Danh sách HĐQT
Sơ yếu lí lịch Ban điều hành   

Danh sách BĐH

Danh sách BKS

STT Họ và tên Chức vụ
Tỷ lệ sở hữu tại 

CDC (Sở hữu cá 
nhân; sở hữu đại 

diện)
1 Văn Minh Hoàng Tổng giám đốc 2,59%
2 Lê Văn Chính Phó tổng giám đốc 0,64%
3 Lê Trung Thành Phó tổng giám đốc 0%
4 Hồ Minh Trí Kế toán trưởng 0,03%

STT Họ và tên Chức vụ  Ghi chú 
Tỷ lệ sở hữu CDC 
(Sở hữu cá nhân; 
sở hữu đại diện)

1 Lê Minh Thành Trưởng ban Chuyên trách 0%
2 Soái Thanh Hoan  Thành viên   0%
3 Nguyễn Thị Ngọc Dung  Thành viên  9,8%

Ông Văn Minh Hoàng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh 05/03/1964

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính

Chức vụ tại các tổ chức khác Khống có

Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu CDC 
nắm giữ (Cá nhân, đại diện) 406.480 cổ phiếu, chiếm 2,59%

Quá trình công tác

Từ năm 1988: Công tác tại Xí nghiệp Nguyên liệu 
thuốc lá Miền Đông;
1991 – 1996: Công tác tại Công ty Nguyên liệu thuốc 
lá Miền Nam – CTC thuốc là Việt Nam;
1996 – 02/2006: Công tác tại Công ty Xây lắp, nay là 
CTCP Chương Dương;
03/2006 – 02/2009: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán 
trưởng Công ty Xây lắp;
03/2009: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám 
đốc CTCP Chương Dương;
02/2011 – 31/03/2017: Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng 
giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Chương Dương;
Từ 01/04/2017 – Nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc điều hành CTCP Chương Dương.
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Ông Lê Văn Chính – Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám Đốc

Năm sinh 08/02/1962

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Thủy Lợi
Chức vụ tại các tổ chức khác Không có
Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu CDC 
nắm giữ (Cá nhân, đại diện) 101.103 cổ phiếu, chiếm 0,64%

Quá trình công tác

09/1985 – 04/1986: Công tác tại Công ty XD thủy điện 
Sông Đà - Hòa Bình;
05/1986 – Nay: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy Tổng 
Công ty XD số 1 - sau chuyển là Công ty Xây lắp và 
hiện tại là Công ty cổ phần Chương Dương;
03/2009 – 10/2011: Tổng giám đốc CTCP Chương 
Dương
2017 – Nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám 
đốc CTCP Chương Dương.

Ông Hồ Minh Trí – Kế toán trưởng

Năm sinh 27/12/1972 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, ngành tài chính kế toán DN
Chức vụ tại các tổ chức khác Không có
Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu CDC 
nắm giữ (Cá nhân, đại diện) 5.501 cổ phiếu, chiếm 0,03%

Quá trình công tác

Từ 1996 - 1999: làm kế toán tổng hợp, Công ty Sơn 
chất dẻo – Tổng công ty hóa chất Miền Nam;
Từ 1999 - 2006: Kế toán viên thuộc Công ty Cổ phần 
Chương Dương;
2006 - 2017: Phó phòng Tài chính kế toán – Công ty 
cổ phần Chương Dương;
Tháng 4/2017 - nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần 
Chương Dương.

Những thay đổi nhân sự quan trọng 
STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ 

nhiệm
Ngày miễn 

nhiệm

1 Phạm Hữu Hòa Trưởng Ban Kiểm soát  5/9/2019
2 Đặng Công Danh Kiểm soát viên  5/9/2019
3 Lê Minh Thành Trưởng Bam Kiểm soát 5/9/2019  
4 Sái Thanh Hoan Kiểm soát viên 5/9/2019  

Ông Lê Trung Thành – Phó tổng Giám đốc

Năm sinh 1976

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng
Chức vụ tại các tổ chức khác Không có
Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu CDC 
nắm giữ (Cá nhân, đại diện) 0 cổ phiếu, chiếm 0%

Quá trình công tác

2000 – 02/2011: Cán bộ kỹ thuật thuộc Xí nghiệp XD số 
02 – thuộc Công ty Phát triển nhà Bà rịa Vũng Tàu;
03/2011 – 05/2012: Trưởng Phòng kỹ thuật CTCP Xây 
Dựng Bất động sản Hadeco;
06/2012 – 12/2017: Phó tổng Giám đốc CTCP Xây Dựng 
Bất động sản Hadeco;
01/2018 – 06/2018: Chuyên viên tư vấn cho một số do-
anh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
12/06/2018 - nay: Phó tổng giám đốc CTCP Chương 
Dương.
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Tình hình nhân sự   
STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 88 100%

1 Trên Đại học 1 1,14%

2 Đại học 54 61,36%

3 Cao đẳng 8 9,09%

4 Khác 25 28,41%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 88 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 60 68,18%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 27 30,68%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 1 1,14%

1+61+9+29+z 68+31+1+z
Khác

Hợp đồng theo thời vụ

Trên đại học

Cơ cấu nhân sự theo trình độ Cơ cấu nhân sự theo tính chất 
hợp đồng lao động

Đại học
Hợp đồng có xác định thời hạn

Cao đẳng
Hợp đồng không xác định thời hạn

TT Năm Mức lương bình 
quân

1 2015                   5.500.000 
2 2016                    6.500.000 
3 2017                    8.200.000 
4 2018                    8.500.000 
5 2019                  10.500.000 

Mức lương bình quân của Công ty từ năm 2015 nhìn chung vẫn tăng qua các năm, tuy 
nhiên tốc độ tăng trưởng từng năm không giống nhau. Đặc biệt, giai đoạn 2018 – 2019, 
tốc độ tăng trưởng lương trung bình đã tăng trên 20%, cao hơn hẳn so với giai đoạn trước 
đó. Trong năm 2020, do Nghị định mới của Chính phủ về mức lương trung bình vùng cũng 
như chính sách tập trung bồi dưỡng người lao động của Công ty nên mức lương bình quân 
dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh.
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Chính sách nhân sự

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ việc trả lương 
cho nhân viên dựa theo Quy định pháp luật 
cũng như dựa trên đánh giá về năng lực lao 
động, tinh thần trách nhiệm của nhân viên để 
đưa ra mức lương, thưởng hợp lý, công bằng, 
nhưng vẫn kích thích được tinh thần cầu tiến, 
lao động hăng say của nhân viên. Ngoài ra, 
các khoản BHXH, BHYT, BHNT của CBCNV 
luôn được Công ty trích nộp đầy đủ theo quy 
định, đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của 
người lao động.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, CTCP 
Chương Dương cũng rất quan tâm tới đời 
sống tinh thần và thể chất của CBCNV. Hằng 
năm, Công ty vẫn luôn tổ chức các buổi khám 
sức khỏe, những chuyến du lịch tập thể, đồng 
thời trích quỹ riêng cho các sự kiện cưới hỏi, 
sinh nhật, lễ tết,… của nhân viên. Như vậy, 
tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa người lao 
động và Công ty sẽ được nâng cao, từ đó thái 
độ làm việc cũng sẽ tích cực hơn.

Chính sách lương thưởng, phúc lợi:

Xác định được tầm quan trọng của đội ngũ 
nhân lực chất lượng đối với sự phát triển 
của một tổ chức, CTCP Chương Dương 
luôn tổ chức các lớp học bồi dưỡng kỹ 
năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, kỹ 
năng sơ cấp cứu,… và kiến thức pháp luật 
cho CBCNV. Ngoài ra, để các lớp đào tạo 
đạt hiệu quả cao, người lao động sẽ được 
tham gia vào những lớp phù hợp với chức 
vụ, lĩnh vực phụ trách và năng lực của bản 
thân, nâng cao tính chuyên môn hóa của 
lớp học. 

Chính sách đào tạo:
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN CSH
Cổ phần

• Mã cổ phiếu: CDC;
• Vốn điều lệ: 157.064.060.000 đồng;
• Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 157.064.060.000 đồng;
• Thông tin về số lượng cổ phần:

STT Nội dung Số lượng

1 Số cổ phần đang lưu hành 15.706.406

2 Số cổ phần chuyển nhượng tự do 15.706.406

3 Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng - 

Cơ cấu cổ đông

Danh sách cổ đông lớn

STT Loại cổ đông Số cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước - - -
II Cổ đông nội bộ 9 6.467.686 41,18%
II Cổ đông trong nước 888 15.651.937 99,65%
1 Cá nhân 860 11.896.901 75,75%
2 Tổ chức 28 3.755.036 23,91%
III Cổ đông nước ngoài 19 54.469 0,35%
1 Cá nhân 15 47.730 0,30%
2 Tổ chức 4 6.739 0,04%

Tổng cộng 907 15.706.406 99,65%

STT Loại cổ đông Địa chỉ Số cổ phần 
nắm giữ Tỷ lệ

1 Tổng Công ty 
xây dựng số 1

111A Pasteur, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí 
Minh

3.733.348 24%

2 Nguyễn Mạnh 
Tòng

Số 15, Lô I, đường số 10, 
Phường Phú Mỹ, Quận 1, 
Tp.Hồ Chí Minh

985.006 6%

3 Trịnh Duy Minh
602/18 Điện Biên Phủ, 
Phường 22, Quận Bình 
Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

908.467 6%

2 Trần Mai Cường
328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô 
Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí 
Minh

870.273 6%

Tổng cộng 6.497.094 41%
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI Do đặc thù ngành, Công ty buộc phải sử dụng rất nhiều điện năng để vận hành 

các máy móc công nghiệp hạng nặng, đồng thời cũng tiêu thụ một lượng lớn 
nhiên liệu cho các máy này và các phương tiện vận tải trong suốt quá trình 
hoạt động. Tuy nhiên, Công ty vẫn nhận thức được tính chất quan trọng của 
công tác bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn năng lượng nên luôn chủ động 
theo dõi và nhắc nhở CBCNV sử dụng nguồn lực này hợp lý và hiệu quả, tránh 
để xảy ra tình trạng lãng phí không cần thiết. Định kì, Công ty cũng có cán bộ 
chuyên trách lập báo cáo về công tác sử dụng nguồn nguyên vật liệu và năng 
lượng để thuận tiện trong việc giám sát và kịp thời điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
trong trường hợp cần thiết.

Những năm nay Công ty luôn xem công tác an toàn lao động (ATLĐ) là một 
trong những yếu tố quan trọng cấu thành sự thành công của một dự án. Vì 
vậy, công tác này vẫn luôn được Công ty chú trọng thực hiện đúng và đủ, bao 
gồm các nội dung:
• Đảm bảo công tác huấn luyện ATLĐ cho công nhân trước khi làm việc;
• Các dự án thi công được treo biển báo theo quy định;
• Chỉ cho phép thi công khi các yếu tố đảm bảo an toàn đã được thực hiện 

đúng theo các quy định của nhà nước nói chung và Công ty nói riêng;
• Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc 

cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hộ lao động và an 
toàn vệ sinh công nghiệp.

CTCP Chương Dương luôn thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng trên 
địa bàn hoạt động bằng cách đóng góp nhân lực, vật lực cho các tổ chức xã 
hội khi được kêu gọi: đóng góp Quỹ vì người nghèo, đóng góp cho đồng bào 
miền Trung mùa lũ lụt, thăm hỏi các gia đình có công với Cách Mạng, tặng quà 
cho các em học sinh vượt khó, hiếu học, chung tay xây dựng các công trình 
nhà tình thương,… nhằm góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng

Sử dụng nguồn năng lượng

Công tác đảm bảo an toàn lao 
động cho nhân viên

Trách nhiệm với cộng đồng và xã 
hộiBên cạnh hoạt động sản 

xuất kinh doanh, CTCP 
Chương Dương cũng 
luôn coi trọng những 

vấn đề liên quan tới môi 
trường và xã hội
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh
Tình hình quản trị tài sản nguồn vốn
Kế hoạch kinh doanh năm 2020

PHẦN 3
ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH
Lĩnh vực kinh doanh BĐS thuận lợi, số lượng nhà ở xã hội tiêu thụ đạt kế hoạch, triển khai 
thi công dự án đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng: trong năm 2019 đã bàn giao toàn 
bộ các căn hộ thuộc Block A2 và Block C1.
Hoạt động quản lý và điều hành lĩnh vực thi công xây lắp trong năm 2019 chưa đạt được 
kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn có một số kết quả khả quan như: các dự án thi công đã 
được đẩy nhanh tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư; nhiều hợp đồng xây lắp mới đã được 
ký kết vào cuối năm 2019.
Tóm tắt kết quả kinh doanh 2019 như sau:

Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 TH 2019 % Tăng 
trưởng

Giá trị sản lượng trong hoạt 
động kinh doanh chính Tr. Đ 576.817 578.248 0,25%

Giá trị doanh thu Tr. Đ 456,107 497,458 9,07%
Tổng giá trị đầu tư phát 
triển Tr. Đ 189,485 50,951 -73,11%

Lợi nhuận trước thuế Tr. Đ 39,707 42,562 7,19%

Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện
Công tác xây lắp và sản xuất công nghiệp
Các dự án đã triển khai thi công và ký mới trong năm 2019 bao gồm:
• Trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu
• Giảng đường B – Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM
• Sửa chữa và cải tạo một số hạng mục tạo Đầm Sen
• Nhà máy dứa Hậu Giang       : 15,8 tỷ
• Khu nhà mẫu M1.1 và M3a – Khu dân cư Ba Son   : 3,8 tỷ
• Nhà ở liên kế khu Đông Tăng Long – 107 căn   : 130 tỷ
• Tòa nhà văn phòng Becamex Bình Phước   : 35 tỷ
• Becamex Bình Phước – 24 căn liền kề mẫu A&B   : 29 tỷ
• Bệnh viện Bạc Liêu       : 22 tỷ
• Đường nội bộ nhà máy Phú Mỹ     : 7,2 tỷ

Thuận lợi

Khó khăn

Các thành viên HĐQT và BĐH luôn tận tâm với Công ty, đưa ra 
những phương án tháo gỡ khó khăn kịp thời, giúp Công ty đứng 
vững trên thị trường

• Năm 2019, thị trường mảng xây dựng bị thu hẹo do các chính 
sách siết chặt của Chính phủ và NHNN, dẫn đến sự cạnh tranh 
khốc liệt, việc tham gia các gói thầu trở nên khó khăn hơn và 
khả năng thắng thầu cũng bị giảm;

• Dòng tiền phục vụ thi công còn khó khăn do công tác thanh 
toán, thu hồi vốn chậm. Bên cạnh đó, một số đơn vị thi công vệ 
tinh cũng không có sẵn nguồn vốn để phục vụ kịp thời công tác 
thi công, buộc Công ty phải chờ nguồn tiền từ Công ty mẹ, dẫn 
đến chậm trễ tiến độ.

• Năng lực thi công của Công ty hiện vẫn còn yếu: (1) lực lượng 
điều hành mỏng, (2) số thiết bị thi công hiện có đã cũ và không 
theo kịp công nghệ hiện đại, (3) các máy thi công chính như 
máy đào, cẩu tháp, vận thăng,… vẫn chưa đầu tư được nên 
Công ty thường phải thuê đơn vị khác khi có hợp đồng trúng 
thầu;

• Trong năm, một số cán bộ chủ chốt nghỉ việc, chuyển công tác, 
dẫn đến khó khăn trong công tác điều hành hợp đồng xây lắp;

• Một số công trình phải tạm dừng hoặc thi công chậm lại do chủ 
đầu tư thay đổi thiết kế;

• Một số công trình quyết toán, thu hồi vốn chậm hơn so với kế 
hoạch do sự thay đổi nhân sự từ phía chủ đầu tư, dẫn đến quy 
trình hoàn thành hồ sơ thanh toán quyết toán cũng bị chậm lại.
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Công tác kinh doanh BĐS

Công tác dịch vụ bất động sản

Công tác tài chính kế toán

Công tác tổ chức bộ máyKiến nghị phương hướng khắc phục:
• Bộ máy ban điều hành các dự án cần củng cố, tăng cường cả về lượng và chất nhằm 

đảm bảo hoàn thành công tác nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư, nhằm đẩy nhanh 
việc thu hồi vốn các đợt cũng như quyết toán cuối công trình;

• Tuyển chọn các đơn vị vệ tinh, các đơn vị liên kết thi công có vốn phục vụ thi công tối 
thiểu 20% khối lượng công việc được giao, cùng với đó là kiểm soát sát sao công tác ng-
hiệm thu khối lượng, thanh toán nội bộ, liên kết chặt chẽ với khối lượng đã và sẽ nghiệm 
thu, thanh toán với chủ đầu tư;

• Tuyển chọn đơn vị cung ứng vật tư đảm bảo về chất lượng cung cứng và năng lực tài 
chính, giảm gánh nặng nguồn vốn cho Công ty;

• Nâng cao năng lực thực hiện công tác đầu tư, xây lắp tại công ty mẹ.

• Kết quả kinh doanh căn hộ tại dự án Chương Dương Home vượt kế hoạch đề ra. Tuy 
nhiên khâu thủ tục, hồ sơ pháp lý hoàn thiện dự án còn nhiều khó khăn và cần phải có 
sự quyết tâm đồng bộ trong tình hình chung về việc giải quyết các vướng mắc với cơ 
quan nhà nước.

• Tòa nhà văn phòng, khu thương mại cho thuê tại 328 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. HCM hiện 
đã nhận được một số hợp đồng thuê dài hạn và phủ kín gần 100% diện tích thuê, giá 
cho thuê đã được điều chỉnh tăng đối với tất cả các hợp đồng đã hết hạn và tiếp tục ký 
gia hạn. Bên cạnh đó, một số hạng mục trong tòa nhà cũng được sửa chữa, nâng cấp 
để phục vụ khách hàng thuê.

• Linh hoạt trong quản lý lao động, bổ sung kịp thời những vị trí bị khuyết do lao động chủ 
chốt nghỉ việc hoặc chuyển công tác;

• Phân công trách nhiệm của cả bộ máy hợp lý và đầy đủ, mô tả và hướng dẫn công việc 
rõ ràng với từng cá nhân nhằm tăng hiệu quả quản lý lao động, không để xảy ra tai nạn 
lao động;

• Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT BHNT theo đúng các quy định hiện hành.

• Công tác quản lý dịch vụ tại tòa nhà văn phòng, khu thương mại tại địa chỉ 328 Võ Văn 
Kiệt đạt doanh thu ổn định, cân đối được thu chi.

• Công tác quản lý dịch vụ tại Chung cư Chương Dương Home gặp nhiều khó khăn do 
nhận thức của cư dân còn hạn chế.

• Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực thi công xây 
lắp và kiểm soát chi phí theo dự chi;

• Tuân thủ công tác thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, đột xuất theo quy định dành cho 
CTCP niêm yết.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN  958.540  788.623 
Tiền và các khoản tương đương tiền  47.935  49.910 
Đầu tư tài chính ngắn hạn  282.825  347.753 
Các khoản phải thu ngắn hạn  186.923  160.815 
Hàng tồn kho  429.215  226.923 
Tài sản ngắn hạn khác  11.641  3.223 
B. TÀI SẢN DÀI HẠN  66.772  62.296 
Các khoản phải thu dài hạn  56  61 
Tài sản cố định  12.662  11.372 
Bất động sản đầu tư  48.264  46.456 
Đầu tư tài chính dài hạn  810  784 
Tài sản dài hạn khác  4.981  3.623 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN  1.025.313  850.919 

Trong năm 2019, do hoàn thành bàn giao 
một số dự án BĐS nên tài sản lưu động của 
Công ty đã giảm đi đáng kể, đặc biệt là 
khoản mục hàng tồn kho đã giảm 202,29 
tỷ (tương đương mức giảm 47,13%). Bên 
cạnh đó, các khoản phải thu và tài sản khác 
cũng lần lượt giảm 26,11 tỷ và 8,4 tỷ. Sự thu 
hẹp quy mô hoạt động dẫn đến nguồn tiền 
nhàn rỗi của Công ty tăng nhẹ, và một phần 
được sử dụng vào các khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn. Kết thúc năm 2019, tổng tài sản 

ngắn hạn của công ty đã giảm tổng cộng 
169,9 tỷ (tương đương – 17,73%).
Đối với tài sản dài hạn, trong năm Công ty 
chỉ đầu tư thêm 437,94 triệu cho máy móc 
thiết bị. Sau khi trừ khấu hao, tổng giá trị tài 
sản dài hạn của Công ty giảm 4,48 tỷ (tương 
đương -6,7%).
Tính tới cuối năm 2019, tuy quy mô tổng tài 
sản giảm 174,4 tỷ nhưng nhìn chung cơ cấu 
tài sản vẫn không có thay đổi đáng kể, mức 
chuyển dịch chưa tới 1%.

Cơ cấu và quy mô tài sản CTCP Chương Dương trong 2 năm gần nhất
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Tình hình tài sản

Tình hình nguồn vốn
Song song với việc giảm tài sản ngắn hạn, 
các nguồn vốn ngắn hạn cũng giảm xuống 
đáng kể. Ngoài ra, do dự án Chương Dương 
Home đã bàn giao một phần nên nguồn vốn 
vay dài hạn tại ngân hàng Agribank – vốn 
chuyên tài trợ cho chi phí thực hiện dự án 
và phát hành bảo lãnh cho người mua căn 
hộ tại đây – cũng giảm đáng kể. Kết quả là 
53,64 tỷ nợ vay dài hạn đã được điều chỉnh 
giảm so với đầu năm. Tổng cộng nguồn vốn 
từ nợ phải trả của công ty giảm 181,41 tỷ 
(tương đương -24,3%).

Đối với nguồn vốn chủ sở hữu, trong năm 
công ty đã thực thiện chi trả 23,65 tỷ tiền 
cổ tức cho các cổ đông. Bên cạnh đó, do 
lợi nhuận giữ lại cuối năm nay cao hơn năm 
ngoái tới 7,9 tỷ nên tổng vốn chủ sở hữu 
theo đó cũng tăng lên 7.016 tỷ.
Quy mô nguồn vốn của Công ty nhìn chung 
giảm 174,39 tỷ (tương đương -17,01%), 
trong đó, tỷ trọng giữa nợ phải trả và vốn 
chủ sở hữu cũng có sự chuyển dịch nhẹ: nợ 
phải trả giảm 6,4% và ngược lại. 
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Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ  746.454  565.045 
Nợ ngắn hạn  551.046  423.395 
 � Phải trả người bán ngắn hạn  52.261  40.009 
 � Người mua trả tiền trước ngắn hạn  278.685  173.851 
 � Thuế và các khoản phải nộp NN  10.220  12.649 
 � Phải trả người lao động  5.041  4.980 
 � Chi phí phải trả ngắn hạn  123.461  118.518 
 � Phải trả ngắn hạn khác  36.759  37.104 

 � Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn  41.585  32.159 

 � Dự phòng phải trả ngắn hạn  18  18 

 � Quỹ khen thưởng phúc lợi  3.015  4.108 

Nợ dài hạn  195.408  141.649 
 � Doanh thu chưa thực hiện dài hạn  153  153 
 � Phải trả dài hạn khác  6.600  6.478 
 � Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  187.944  134.302 
 � Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  712  717 
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU  278.859  285.874 
Vốn chủ sở hữu  278.859  285.874 
Vốn góp của chủ sở hữu  157.064  157.064 
 � CP phổ thông có quyền biểu quyết  157.064  157.064 

 � Thặng dư vốn cổ phần  77.142  77.142 

 � Quỹ đầu tư phát triển  11.724  13.591 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  32.459  37.653 

 � LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước  6.375  3.627 

 � LNST chưa phân phối năm nay  26.084  34.026 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát  470  425 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  1.025.313  850.919 

Đơn vị: triệu đồng
Cơ cấu và quy mô nguồn vốn CTCP Chương Dương trong 2 năm gần nhất
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KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
Các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020

Giải pháp thực hiện

Năm 2020, nền kinh tế thế giới vẫn còn tiềm 
ẩn nhiều khó khăn, điển hình là Chiến tranh 
thương mại, bất ổn chính trị, xu hướng bảo 
hộ hàng hóa và đặc biệt là dịch bệnh Covid 
19. Những nhân tố này sẽ khiến kinh tế thế 
giới bị ảnh hưởng đáng kế và dĩ nhiên Việt 
Nam  cũng sẽ chịu không ít tác động. Theo 
đó, các doanh nghiệp Việt có thể sẽ phải đối 
mặt với nhiều thách thức hơn trong tương 
lai.
Nhu cầu về phân khúc nhà ở bình dân, xây 
dựng nhà máy và thuê cao ốc văn phòng tuy 
có thể bị chững lại tạm thời do dịch bệnh 

nhưng trong dài hạn vẫn có tiềm năng phát 
triển tốt. Vì thế, dựa vào lợi thế kinh doanh 
tại phân khúc nhà ở giá rẻ, Công ty vẫn tiếp 
tục định hướng duy trì và phát huy thế mạnh 
này xuyên suốt qua các năm, tạo sự phát 
triển ổn định và tiền đề cho tăng trưởng bền 
vững, xây dựng thương hiệu nhà thầu xây 
lắp và kinh doanh BĐS chuyên nghiệp.
Trên cơ sở đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng 
tích cực và tiêu cực đến hoạt động SXKD của 
Công ty như trên, kế hoạch dự kiến của năm 
2020 được HĐQT phê duyệt như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2019

Dự kiến 
2020

% Thay 
đổi

I Giá trị sản lượng Tr. Đ 577,948 663,000 14,72%
Giá trị sản xuất xây lắp Tr. Đ 205,768 347,000 68,64%
Giá trị kinh doanh BĐS Tr. Đ 325,438 267,000 -17,96%
Giá trị dịch vụ BĐS Tr. Đ 46,742 49,000 4,83%

II Giá trị doanh thu Tr. Đ 497,458 586,000 17,80%
Giá trị sản xuất xây lắp Tr. Đ 113,043 282,000 149,46%
Giá trị kinh doanh BĐS Tr. Đ 318,360 249,000 -21,79%
Giá trị dịch vụ BĐS Tr. Đ 42,493 - -
Doanh thu tài chính Tr. Đ 18,122 10,000 -44,82%
Thu nhập khác Tr. Đ 5,440 - -

III Tổng giá trị đầu tư phát triển Tr. Đ 50,951 350,000 586,93%
Đầu tư dự án Tr. Đ 50,951 350,000 586,93%
Đầu tư máy móc thiết bị Tr. Đ - - -

IV Lợi nhuận Tr. Đ 42,562 40,000 -6,02%
Lợi nhuận trước thuế Tr. Đ 42,562 40,000 -6,02%

• Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2020;

• Hoàn thành tiến độ đầu tư và tổ chức thi công Block C2, trung tâm thương mại và 
trường học tạo dự án Chương Dương Home – Thủ Đức;

• Đầu tư mới tối thiểu 1 dự án căn hộ ở phân khúc thị trường bình dân, khách hàng 
mục tiêu là những người có mức thu nhập trung bình;

• Kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro hệ thống và minh bạch hóa mọi thông tin 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu

Lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp
Về năng lực thực hiện:
• Tăng cường công tác tiếp thị và dự thầu 

để tìm kiếm công trình, chuẩn bị đầy đủ 
các phương án tiếp cận, đàm phán để đạt 
được hợp đồng tại các gói thầu mà công 
ty đã tham gia (đang được chủ đầu tư 
xem xét);

• Tiếp tục tìm kiếm các công trình từ các 
mối quan hệ tốt hiện có, đặc biệt chú 
trọng các dự án nhà cao tầng, nhà liền kề 
của các chủ đầu tư là doanh nghiệp;

• Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, nâng 
cao năng lực trong thi công xây lắp, đặc 
biệt là với các dự án nhà cao tầng;

• Đối với bộ phận quản lý kỹ thuật, Công ty 

tập trung tăng cường nhân sự có chuyên 
môn để giám sát tiến độ và chất lượng 
thực hiện các gói thầu đang thi công để 
nâng cao chất lượng lao động, giải quyết 
dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng tại công 
trình và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ 
chất lượng phục vụ công tác nghiệm thu 
giai đoạn và nghiệm thu bàn giao công 
trình, tránh để kéo dài gây thất thoát kinh 
phí hoặc bị phạt do vi phạm tiến độ hợp 
đồng.

• Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công 
ty, đảm bảo cả hoạt động kinh doanh sản 
xuất và hoạt động hành chính đều đạt 
hiệu quả.
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Về nguồn vốn thực hiện:
• Tập trung tăng cường nhân lực làm tốt 

công tác thu hồi vốn tại các công trình 
đã hoàn thành, đặc biệt là các gói thầu 
mà chủ đầu tư đã ký quyết toán, thanh 
lý hợp đồng nhưng chậm giải ngân 
nhằm duy trì nguồn kinh phí cho các 
công trình còn đang thi công dở dang;

• Cân đối cơ cấu tài chính, đảm bảo đủ 
nguồn vốn đáp ứng kịp thời không chỉ 
cho hoạt động SXKD hiện tại mà còn 
cho các dự án mới thuộc kế hoạch 2020 
– 2021. Cụ thế nhất là dự án Ba Son giai 
đoạn 2, Becamex giai đoạn 2, khu dự án 
dược BIVID phần nhà xưởng văn phòng, 
khu dự án Thái Sơn – Long An…

• Dự phóng nguồn vốn cần thiết cho kế 
hoạch phát triển đến 2025 nhằm kịp 
thời chuẩn bị và xử lý sớm những tình 
huống có thể phát sinh.

Danh mục các dự án sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2020:
• Phần còn lại của công trình nhà máy dứa Hậu Giang
• Tòa nhà văn phòng Becamex Bình Phước : 35 tỷ
• Bệnh viện Bạc Liêu : 22 tỷ
• Đường nội bộ nhà máy Phú Mỹ :7,2 tỷ
• Becamex Bình Phước – 24 căn liền kề mẫu A&B : 29 tỷ
• Nhà ở liền kề khu Đông Tăng Long – 107 căn :130 tỷ

Danh mục các dự án dự kiến sẽ triển khai đàm phán hợp đồng, tiếp xúc đấu thầu 
trong năm 2020:

STT Tên công trình dự kiến Hạng mục tham gia 
đấu thầu

Giá trị (Trước 
thuế)

1 Khu dân cư Thái Sơn - Long An Phần hệ thống điện chiếu 
sáng, viễn thông 22.750

2 Khu dân cư - tái định cư Thái 
Sơn

HT cấp điện, chiếu sáng 
và ống chờ viễn thông 100.000

3 Hạ tầng kho dược BIVID (Khu 
công nghệ cao)  26.700

4

Điện mặt trời tổng thầu EPC về 
phương án tổ chức hợp đồng thi 
công dự án điện mặt trời theo 
chương trình 240

Tổng thầu EPC 100.000

Tổng cộng 272.200

Đơn vị: triệu đồng

Riêng với mảng sản xuất công nghiệp: Công ty sẽ thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị 
dự kiến là 40 tỷ.

• Tiếp tục triển khai những hạng mục tiếp theo của các dự án hiện tại:
Lĩnh vực kinh doanh BĐS

STT Tên dự án Công việc sẽ triển khai

1
Dự án nhà ở Xã 
Hội - Chương 
Dương Home

 �Tiếp tục thực hiện các công tác xây dựng, hoàn thành thi 
công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng Block C2, trung 
tâm thương mại và nhà trẻ;
 �Hoàn thiện xây dựng, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng 
công cộng, hạ tầng giao thông nội khu và các hệ thống 
sử dụng chung (hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin 
liên lạc, phát thanh, bãi giữ xe, phòng sinh hoạt cộng 
đồng,...) cho toàn dự án.

2 Dự án chung cư 
Tân Hương

 �Tìm kiếm khách hàng chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu 
tư phần diện tích đất xây dựng trường;
 �Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và lập thủ tục cấp sổ hồng 
cho người dân.
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• Tìm kiếm, khảo sát, đầu tư thêm dự án mới tại khu vực TP. HCM hoặc các tỉnh lân cận 
với tổng vốn dự kiến khoảng 200 tỷ đồng;

• Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đầu tư các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển 
của Công ty và tiếp tục theo sát kế hoạch đấu thầu các dự án đã tham gia sơ tuyển trong 
năm 2019 gồm:

STT Tên dự án Khái quát chung Đánh giá sơ bộ, kết luận

1

Khu nhà ở xã 
hội tại phường 
9 – TP. Vĩnh 
Long

Khu đất có vị trí nằm trong 
khu trung tâm hành chính 
mới của TP. Vĩnh Long với 4 
mặt giáp đường lớn.
Hình thức tham gia: Đấu 
thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Khu đất có vị trí đẹp, nằm trong 
khu trung tâm thành phố, phù 
hợp cho việc phát triển nhà chung 
cư;
Khu đất đang nằm trong danh 
mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Vĩnh 
Long;

2 Khu nhà ở thấp 
tầng Vũ Việt

Tổng diện tích khu đất: 7,5 
ha;
Quy mô: khoảng 1.300 
người;
Vị trí khu đất nằm đường 
Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khu đất có vị trí đẹp, thuận lợi cho 
giao thông;
Nằm cách trung tâm Bà Rịa – 
Vũng Tàu 15 km
Khu dân cư tại dự án ổn định, vị 
trí địa lý phù hợp làm khu dân cư 
thấp tầng.

3

Dự án nhà ở xã 
hội thuộc khu 
tái định cư 10 
ha tỉnh Bà Rịa – 
Vũng tàu

Quy mô diện tích quy hoạch: 
38,290 m2;
Quy mô căn hộ: 1.950 căn;
Vị trí khu đất thuộc khu tái 
định cư 10 ha tỉnh Bà Rịa –  
Vũng tàu;
Hình thức đầu tư: liên do-
anh với CTCP đầu tư địa ốc 
Hưng Thịnh.

Khu đất có vị trí đẹp, cách trung 
tâm TP. Vũng Tàu 5 km;
Nằm trong khu dân cư hiện hữu, 
ổn định.
Vị trí thuận tiện cho công tác vận 
chuyển nguyên vật liệu, tập trung 
lực lượng thi công thông qua các 
trục đường hiện có của khu vực 
sân bay cũ;
Mặt bằng phẳng thuận tiện cho 
công tác xây dựng công trình;
Quỹ đất do nhà nước quản lý nên 
không phải tốn chi phí bồi hoàn 
đất đai;

4

Dự án khu nhà 
ở thấp tầng 
thuộc khu đô 
thị số 2, TP. 
Buôn Ma Thuột

Quy mô diện tích quy hoạch: 
430.000 m2;
Vị trí khu đất thuộc khu đô 
thị số 2, phía Bắc đường 
Đông Tây, P. Tân Lập, TP. 
Buôn Ma Thuột
Hình thức đầu tư: Liên doanh 
với công ty TNHH MTV Đầu 
tư Thương mại CNT Kiên Gi-
ang và CTCP Sông Mã.

Khu đất có vị trí đẹp, mặt tiền 
đường rộng 40 m;
Nằm giữa trung tâm thành phố và 
sân bay Buôn Ma Thuột;
Phù hợp để xây dựng, phát triển 
khu nhà ở thấp tầng;
Chi phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng dự kiến khoảng 250 tỷ;

5

Dự án khu nhà 
ở thấp tầng 
thuộc huyện 
Long Thành, 
tỉnh đồng Nai

Quy mô diện tích quy hoạch: 
100.000 m2;
Vị trí khu đất nằm trên mặt 
tiền quốc lộ 51, tiếp giáp 
trường cao đẳng nghề Lila-
ma;
Hình thức đầu tư: mua đất 
trực tiếp của người dân để 
triển khai đầu tư dự án.

Khu đất có vị trí đẹp, mặt tiền 
đường rộng 60m;
Nằm cách trung tâm TP. HCM 40 
km;
Phù hợp để xây dựng, phát triển 
khu nhà ở thấp tầng;
Có tiềm năng phát triển cao khi 
Cảng hàng không Quốc tế Long 
Thành đi vào hoạt động;
Chi phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng dự kiến 260 tỷ;

Lĩnh vực dịch vụ bất động sản
• Nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ và kinh doanh tại 3 chung cư Central Gargen, Tân 

Hương Tower và Chương Dương Home:
 �Đối với chung cư Central Garden: duy trì kinh doanh phủ kín diện tích mặt bằng cho 
thuê, tăng cường chất lượng dịch vụ và đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, PCCC 
cũng như vệ sinh hằng ngày;
 �Đối với chung cư Tân Hương Tower: tăng cường công tác tiếp thị cho thuê mặt bằng, 
quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả; đồng thời nâng cao năng 
lực quản lý dịch vụ toàn nhà chung cư, thực hiện Hội Nghị Nhà chung cư lần 2;
 �Đối với chung cư Chương Dương Home: tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, chăm 
sóc dịch vụ đối với khách hàng, tăng cường công tác an ninh, trật tự và công tác bảo 
vệ sinh thái tại các tòa nhà trong khu chung cư. Ngoài ra, Công ty cũng cân đối các 
khoản thu chi, không để xảy ra tình trạng thua lỗ hoặc thất thoát. Ngoài ra, Công ty 
cũng cố gắng thực hiện tốt công tác tổ chức Hội nghị Nhà chung cư lần 1 tại đây;
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• Tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch BĐS, tiếp tục kiện toàn bộ máy Sàn 
giao dịch BĐS;

• Làm tốt công tác quản lý, theo dõi hợp đồng mua bán căn hộ đối với các Block A1, A2, 
B và C1;

• Trong năm 2020, Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng để tiến hành ký hợp đồng cho 
thuê căn hộ tài block C2.

Công tác kế toán, tài chính và quản lý chi phí
• Thực hiện công tác tài chính kế toán 

đúng quy định Pháp luật, đúng quy chế, 
quy trình, chuẩn mực ISO của công ty;

• Triển khai phần mềm kế toán mới đưa 
vào sử dụng;

• Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho kế toán 
viên, cải thiện kiện toàn bộ máy kế toán, 
nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá 
trình thực hiện công tác tài chính kế toán 
nhanh chóng, kịp thời, chính xác, phục 
vụ kịp thời công tác quản trị công ty;

• Theo dõi sát sao quản lý chi phí sử dụng 
đúng mục đích mang lại hiệu quả tài 
chính tối đa, nâng cao giá trị công ty;

• Lập kế hoạch điều phối dòng tiền đảm 
bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm 
bảo nguồn vốn và nâng cao công tác thu 
hồi vốn;

• Lập kế hoạch tài chính theo tiến độ từng 

dự án để có kế hoạch quản lý điều phối 
phù hợp, đảm bảo hiệu quả toàn dự án, 
đảm bảo nguồn vốn và tiến độ thi công;

• Tăng cường quan hệ, tiếp cận với ngân 
hàng và các nguồn vốn khác nhằm đảm 
cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động xây 
lắp và hoạt động đầu tư;

• Thực hiện kiểm tra, rà soát quá trình thực 
hiện công tác tài chính kế toán của các 
công ty thành viên, phản ánh đúng, chân 
thật hiệu quả hoạt động của các công ty 
con, công ty liên kết, đề xuất phương án 
nâng cao hiệu quả tài chính trong việc 
đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn;

• Ban hành biểu mẫu, hướng dẫn, cải thiện 
quy trình kế toán, tiết giảm chứng từ thủ 
tục rườm rà, rút ngắn quy trình thanh 
toán nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả 
và công tác quản lý chặt chẽ.

Công tác lập kế hoạch và 
Công tác ISO

Công tác tổ chức bộ máy và 
nhân sự

• Thực hiện tốt công tác thống kê, kế hoạch 
từ Công ty cho đến các đơn vị trực thuộc, 
đơn vị thành viên theo định kỳ hàng 
tháng/ hàng quý và hàng năm, làm cơ 
sở để lãnh đạo Công ty hoạch định chiến 
lược SXKD đạt hiệu quả cao; 

• Tiếp tục duy trì, hoàn thiện hệ thống quản 
lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 
9001: 2008 trong hoạt động sản xuất và 
quản lý Doanh nghiệp; 

• Xây dựng mục tiêu chất lượng, chính 
sách chất lượng sát với hoạt động thực 
tiễn của Công ty cũng như các bộ phận 
chức năng, các đơn vị trực thuộc.

• Làm tốt công tác quản trị nhân sự từ khâu 
tuyển dụng đến bố trí, sử dụng lao động 
phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất 
kinh doanh Công ty; 

• Chú trọng khâu tuyển dụng lao động kỹ 
thuật có trình độ và kỹ năng tốt, thay thế 
dần lao động thường xuyên không hoàn 
thành nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc 
chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 
doanh Công ty;

• Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, 
quy hoạch cá nhân có nghiệp vụ chuyên 
môn vững để tạo nguồn bố trí các vị trí 
chủ chốt trong Công ty khi có yêu cầu;

• Đặc biệt chú trọng đến công tác kỷ cương 
kỷ luật trong toàn Công ty, cương quyết 
xử lý nghiêm lao động vi phạm kỷ cương, 
kỷ luật Công ty.
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Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 
của Công ty
Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động 
của Ban Điều hành
Kế hoạch, định hướng của HĐQT

PHẦN 4
BÁO CÁO 
VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG

Về mặt 
kết quả 

kinh 
doanh

Những 
vấn đề 

cần giải 
quyết

Về mặt 
quản trị 

doanh 
nghiệp

Kinh doanh BĐS Công ty vượt kế 
hoạch đề ra; kinh doanh nhà ở 
xã hội thuận lợi; lĩnh vực xây lắp 
phục hồi kể từ cuối quý III/2019 
khi Công ty trúng thầu nhiều dự án 
xây lắp.
Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ 
yếu trong năm 2019 đều vượt kế 
hoạch, trách nhiệm của Công ty 
trong việc thực hiện và triển khai 
hoạt động SXKD từng bước đước 
nâng cao. 

• Quản trị doanh nghiệp: phải hoàn thiện 
qui trình quản trị doanh nghiệp trong 
đó có quy trình về thanh quyết toán và 
thu hồi vốn kinh doanh xây lắp, quy 
trình về tổ chức hoạt động công tác 
đầu tư dự án bất động sản đồng thời 
đổi mới công tác quản trị thông tin 
trong Công ty bằng công nghệ tin học.

• Về công tác điều hành: tiếp thị đấu thầu 
chưa tốt, không hoàn thành kế hoạch 
tìm kiếm dự án mới. Lĩnh vực nhận 
thầu thi công xây lắp vẫn chưa thoát 
ra khỏi khó khăn, tình trạng thiếu việc 
làm vẫn tiếp diễn, năng suất, hiệu quả 
lao động thấp (đặc biệt trong 9 tháng 
đầu năm 2019)

• Hoạt động lĩnh vực đầu tư: Thời gian 
thực hiện hồ sơ pháp lý tại dự án nhà 
ở xã hội còn chậm, kéo dài phần lớn 
do quy trình thực hiện của cơ quan có 
thẩm quyền Nhà nước. Ngoài ra, Công 
ty vẫn chưa thực hiện đầu tư mới dự án 
bất động sản theo Nghị quyết Đại hội 
cổ đông thường niên 2019.

• Hệ thống tổ chức sản xuất kinh 
doanh của Công ty gọn nhẹ, ổn 
định; 

• Tài chính Công ty vẫn lành 
mạnh, dòng tiền đảm bảo đủ 
để phát triển sản xuất kinh do-
anh của Công ty trong giai đoạn 
hiện tại; 

• Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối 
với nộp ngân sách nhà nước, 
không nợ thuế, không phát sinh 
nợ quá hạn tiền vay ngân hàng 
và các khoản nghĩa vụ khác.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng 
chức năng nhiệm vụ được ghi trong điều lệ, 
đồng thời có thực hiện theo Nghị quyết đại 
hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, cụ thể: 
• Hoàn thành phần lớn chỉ tiêu kế hoạch 

theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường 
niên 2019;

• Tập trung thực hiện triển thi công dự án 
Nhà ở xã hội theo tiến độ đề ra và kinh 
doanh căn hộ vượt kế hoạch;

• Hoàn thiện các công cụ kiểm soát chi phí 
theo hướng chặt chẽ hơn, lập dự chi ngân 
sách hợp lý cho từng công trình.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số nội dung 
của Nghị quyết còn vẫn còn bị hạn chế, hiệu 
quả đạt được chưa cao như: 
• Chưa kiểm soát được thời gian thanh 

quyết toán khối lượng xây lắp, thu hồi 
vốn và tiến độ thi công; 

• Công tác đầu tư một số dự án bất động 
sản mới không hoàn thành kế hoạch; 

• Nội dung kiểm điểm những vấn đề chưa 
thực hiện hoặc thực hiện không thực sự 
sâu sắc đã phần nào ảnh hưởng đến kết 
quả chung. 

Kế hoạch, định hướng của HĐQT
Các chỉ tiêu chủ yếu

Các giải pháp thực hiện

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2019

Dự kiến 
2020 % Thay đổi

1 Giá trị sản lượng Tr. Đ 601,162 673,000 11,95%

2 Giá trị doanh thu Tr. Đ 497,458 586,000 17,80%

3 Tổng giá trị đầu tư phát 
triển Tr. Đ 50,951 350,000 586,93%

4 Lợi nhuận Tr. Đ 42,562 40,000 -6,02%

• Phát triển Công ty bền vững, duy trì lợi 
thế kinh doanh, gắn đầu tư với thị trường: 
đẩy mạnh tìm kiếm việc làm trong lĩnh 
vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh 
bất động sản ở phân khúc thị trường nhà 
ở giá bình dân;

• Bám sát mục tiêu chiến lược là tăng doanh 
thu, giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, 
đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông, 
doanh nghiệp và người lao động;

• Hoàn thiện quản lý điều hành thông qua 
việc xây dựng mới các quy chế quản lý 
Công ty như: Quy chế quản lý tài chính và 
Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, hoạt 
động xây lắp. Bên cạnh đó thiết lập hệ 
thống báo cáo quản trị, điều hành Công 
ty thông qua phần mền quản trị doanh 
nghiệp;

• Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán 
bộ thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu và 
quản lý dự án, đặc biệt tăng cao thẩm 
quyền Trưởng phòng Quản lý dự án xây 
lắp, chủ động hơn trong hoạt động tiếp 
thị và quản lý dự án xây lắp;

• Tăng cường thực hiện chức năng giám 
sát bộ máy quản lý và điều hành, khen 
thưởng kịp thời những tập thể cá nhân 
mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời 
cũng chấn chỉnh, thay thế những cán bộ 
yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ 
được phân công, phương hại lợi ích của 
Công ty; 

• Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 
đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty, tiếp 
tục tái cấu trúc bộ máy quản trị từ Công 
ty Mẹ đến các Công ty con;

• Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 

dựa trên thực lực sẵn có của Công ty và 
có tính đến các yếu tố rủi ro trong kinh 
doanh;

• Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản: 
 �Hoàn tất hồ sơ xin phép xây dựng 
Block C2 và khu trường học, trung 
tâm thương mại còn lại để tiếp tục 
triển khai thi công đưa vào kinh do-
anh; 
 �Thực hiện công tác làm sổ hồng cho 
cư dân tại dự án Tân Hương Tow-
er, dự án Chương Dương Home (tại 
các tòa chung cư đã bàn giao cho cư 
dân);
 �Đầu tư mới tối thiểu 1 dự án bất động 
sản trong năm 2020;

• Lĩnh vực xây lắp:
 �Tập trung thực hiện thi công và bàn 
giao đúng tiến độ các dự án chuyển 
tiếp từ 2019, cụ thể: dự án nhà liên 
kế Bason, dự án bệnh viện Bạc liêu, 
dự án nhà ở liên kế và khu văn phòng 
Becamex Bình Phước… 
 �Thực hiện quyết toán dứt điểm các dự 
án đã bàn giao cho chủ đầu tư đưa 
vào sử dụng như: dự án Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4, dự án trụ sở Hội đồng 
Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu, trụ sở CA 
Tỉnh Bạc Liêu, trường Đại học Ngân 
hàng TP. HCM,...

• Duy trì hoạt động Tổ kiểm toán nội bộ, 
phối hợp tốt với Ban kiểm soát Công ty 
tổ chức các đợt kiểm tra hoạt động SXKD 
đột xuất, định kỳ. Kiểm soát tốt công tác 
quản lý chi phí và doanh thu tại các dự án 
đầu tư cũng như dự án thi công xây lắp.
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Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Đào tạo về quản trị Công ty
Các khoản giao dịch, thù lao và các 
khoản lợi ích

PHẦN 5
QUẢN TRỊ 
CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoạt động của HĐQT

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 
Ban điều hành

Các Nghị quyết của HĐQT

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ

1 Trần Mai Cường Chủ tịch 9/9 100%
2 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó Chủ tịch 9/9 100%
3 Văn Minh Hoàng Thành viên 9/9 100%
4 Lê Văn Chính Thành viên 9/9 100%
5 Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên 9/9 100%

• Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
• Xây dựng và triển khai giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
• HĐQT luôn theo dõi hoạt động SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm 

quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của BĐH;
• Giám sát và chỉ đạo sát sao công tác lập báo cáo tài chính theo định kỳ hằng quý và bán 

niên (có soát xét của đơn vị kiểm toán độc lập);
• HĐQT tổ chức họp định kỳ 4 lần trong năm, ngoài ra vẫn tổ chức các buổi họp đột xuất 

bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết để kịp thời triển khai các nội dung 
quan trọng.

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT-CDC 28/01/2019 Họp thường kỳ quý I, triển khai hoạt 
động sản xuất kinh doanh quý I/2019.

2 05/NQ-HĐQT-CDC 14/03/2019 NQ HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2019.

3 17/NQ-HĐQT-CDC 16/04/2019
NQ HĐQT họp báo cáo kết quả kinh 
doanh quý I/2019 và kế hoạch quý 
II/2019.

4 25/NQ-HĐQT-CDC 20/06/2019 NQ về chia cổ tức 2018 đợt 2 là 15%.

5 27/NQ-HĐQT-CDC 04/07/2019 Lấy ý kiến HĐQT về việc lựa chọn đơn vị 
kiểm toán 2019.

6 33/NQ-HĐQT-CDC 24/07/2019 NQ về họp HĐQT thường kỳ quý 
III/2019.

7 37/NQ-HĐQT-CDC 23/09/2019 NQ về liên doanh đấu thầu dự án nhà ở 
xã hội.

8 39/NQ-HĐQT-CDC 29/10/2019 NQ về họp HĐQT thường kỳ quý 
IV/2019.

9 45/NQ-HĐQT-CDC 06/12/2019
NQ về chốt danh sách cổ đông để thực 
hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019 đợt 1 
là 10%.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban.
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BAN KIỂM SOÁT

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động của BKS

Hoạt động khác của BKS

STT Họ và tên Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ

1 Lê Minh Thành Trưởng BKS 3/3 100%
2 Soái Thanh Hoan Thành viên 3/3 100%
3 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên 3/3 100%

Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, 
BĐH và cổ đông
• BKS đã được bầu lại nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 gồm 3 thành viên. BKS đã họp phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm cụ thể hóa hoạt động giám sát và triển khai 
thực hiện nhiệm vụ của BĐH Công ty liên tục, kịp thời;

• Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng nội dung NQ 
của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty;

• Các thành viên BKS tham gia cùng với cuộc họp của HĐQT và họp triển khai kế hoạch 
kinh doanh của BĐH nếu có yêu cầu;

• Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch giám sát theo chuyên đề:
 � Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và BĐH liên quan đến việc tuân thủ pháp 
luật, thực hiện NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT cũng như các kế hoạch tài chính, kế hoạch 
kinh doanh hàng quý;

 � Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và thẩm định BCTC 6 tháng, cả năm, 
nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn 
kề trọng yếu liên quan đến BCTC;

 � Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của một số phòng ban chức năng, các đơn vị 
trực thuộc và công ty con khi có yêu cầu. Phối hợp với casc phòng ban đơn vị trong 
việc triển khai kiểm tra, giám sát một số chương trình theo đề nghị của HĐQT và 
BĐH.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với 
hoạt động của HĐQT, BĐH và các bộ 
phận quản lý khác
• Trong quá trình hoạt động, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, BĐH và các phòng 

ban, đơn vị trong Công ty. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các NQ, QĐ cho BKS; các 
đơn vị đều tuân thủ và cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của BKS;

• BKS có sự giám sát chặt chẽ Công tác tài chính, tình hình hoạt động SXKD của các đơn 
vị thành viên và công ty con.

• Giám sát các hoạt động cơ bản về tình hình SXKD của Công ty;
• Tham gia trong lĩnh vực pháp chế của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hợp đồng kinh 

tế và các hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật.

STT Tên khóa học Thành phần tham gia

1 Kỹ năng quản trị điều hành Công ty Thành viên HĐQT và BĐH 

2

Các khóa cập nhật kiến thức pháp luật về 
công bố thông tin, tổ chức ĐHĐCĐ, chức 
năng hoạt động thư ký Công ty,… do UBCK 
tổ chức.

Thư ký và Trưởng BKS Công 
ty
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CÁC KHOẢN GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ 
CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

HỢP ĐỒNGGIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI 
BỘ

STT Họ và tên Lương công 
việc

Lương hiệu 
quả Thưởng

1 Hội đồng quản trị 879 340 330
 Trần Mai Cường 627 80 200
 Nguyễn Thị Tú Oanh 72 70 70
 Văn Minh Hoàng 60 70 -
 Lê Văn Chính 60 60 -
 Hoàng Thị Hoài Linh 60 60 60

2 Ban kiểm soát 215 20 40

 Phạm Hữu Hòa 21 - -
 Đặng Công Danh 13 - -
 Lê Minh Thành 122 10 30
 Sái Thanh Hoan 23 5 5
 Nguyễn Thị Ngọc Dung 36 5 5
3 Ban điều hành 1.308 20 456
 Văn Minh Hoàng 497 - 184
 Lê Văn Chính 327 - 137
 Lê Trung Thành 268 10 71
 Hồ Minh Trí 215 10 64

TỔNG 2.402 380 826

Đơn vị: triệu đồng

STT Họ tên
Tài khoản 

GDCK (nếu 
có)

Chức vị 
tại Công 
ty (nếu 

có)

Số 
CMND/ 

Hộ 
chiếu

Địa chỉ 
liên hệ

Số CP 
sở hữu 
cuối kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

1 Trần Mai 
Cường 057C006879 Chủ tịch 

HĐQT 870.273 5,54%

Trần Thị 
Liễu Em ruột 60.900 0,38%

2 Nguyễn Thị 
Tú Oanh 011C090625 Phó chủ 

tịch HĐQT 766.620 4,88%

Trần Trung 
Anh Con trai 722.170 4,59%

3 Văn Minh 
Hoàng 043C003969

T/v HĐQT, 
Tổng 

Giám đốc
406.480 2,59%

4 Hoàng Thị 
Hoài Linh 003C029367 T/v HĐQT 580.034 3,69%

Nguyễn 
Mạnh Tòng 003C029366 Chồng 985.006 6,27%

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và 
người có liên quan của người nội bộ
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5 Lê Văn 
Chính 057C008532 T/v HĐQT 101.103 0,64%

6 Lê Trung 
Thành 039C022738 Phó Giám 

đốc 0 0.00%

7 Lê Minh 
Thành

Trưởng 
BKS 0 0.00%

8 Nguyễn Thị 
Ngọc Dung T/v BKS 9.828 0.06%

9 Sái Thanh 
Hoan T/v BKS 0 0.00%

10 Hồ Minh Trí 057C004627 Kế toán 
trưởng 5.501 0.03%

Hồ Minh 
Dũng 014C800570 Em ruột 5.040 0.03%

Nguyễn 
Dương Anh 
Phụng

057C002741 Vợ 46.820 0,3%
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Báo cáo của Ban điều hành
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả HĐKD
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh BCTC

PHẦN 6
BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
CHƯƠNG 

DƯƠNG

• Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
• Số điện thoại: (84.28)3 836 7734 – (84.28) 3 836 8878
• Số Fax: (84.28) 3 836 0582
• Website: www.chuongduongcorp.vn
• Email: cdacic@vnn.vn


