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Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cường Thuận IDICO gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, 

thành công và hạnh phúc.

Hơn 22 năm hình thành và phát triển, với chiến lược phù hợp và quản trị đúng đắn cùng với nỗ lực, tinh thần đoàn kết của toàn 

thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đang ngày càng khẳng 

định được vị thế vững chắc của mình trên thị trường và đang không ngừng phát triển để phấn đấu trở thành một thương hiệu 

hàng đầu Việt Nam về sản phẩm vật liệu xây dựng và thi công xây dựng.

Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập toàn cầu ngày nay, để gia tăng năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trên trường nội địa 

cũng như tìm kiếm cơ hội xuất khẩu ra thị trường các nước lân cận, chúng tôi đặc biệt chú trọng giữ vững giá trị cốt lõi của doanh 

nghiệp, từng bước xây dựng chiến lược phát triển toàn diện bao gồm: tập trung củng cố nội lực, hoàn thiện bộ máy quản lý, phát 

triển toàn diện đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm, 

gắn liền phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường.

Chặng đường phía trước của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, Quý đối tác 

và Quý khách hàng cùng với những nỗ lực hết mình, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh của Ban điều hành cùng toàn bộ 

cán bộ công nhân viên, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành được mục tiêu chiến lược đã đề ra để tạo dựng nên một 

thương hiệu Cường Thịnh IDICO uy tín, vững mạnh trên thị trường, đồng thời đem lại những lợi ích tốt nhất cho Quý cổ đông, Quý 

đối tác, Quý khách hàng đã đặt niềm tin vào sự phát triển của Công ty.

Thay mặt Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Cường Thuận IDICO, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc 

nhất đến Quý cổ đông, Quý khách hàng và các đối tác đã tích cực ủng hộ, đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cám ơn!

Chủ tịch HĐQT
Trần Như Hoàng



Thông tin khái quát  

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Quá trình hình thành và phát triển 

Mô hình quản trị và cơ cấu quản lý

Định hướng phát triển 

Rủi ro

CHƯƠNG

 1
THÔNG TIN CHUNG
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Tên giao dịch

Tên tiếng anh

Mã cổ phiếu

Vốn điều lệ

Địa chỉ                        

Số điện thoại

Số fax

Website  

Email

Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

CUONG THUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

CTI 

629.999.970.000 đồng 

Số 168 KP.11, An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(0251) 629 1081

(0251) 629 1082

www.cuongthuan.vn

cuongthuan@cuongthuan.vn

Số 3600459834 đăng ký lần đầu ngày 19/09/2007, thay  đổi lần thứ 13 ngày 
29/07/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Thông tin khái quát
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2000 20082007 2010 2015

Ngày 03/05/2000 
Công ty TNHH 
Cường Thuận chính 
thức hoạt động với 
vốn điều lệ ban đầu 
là 4.612.860.000 
đồng.

Ngày 19/09/2007: Công 
ty chính thức chuyển sang 
hoạt động theo hình thức 
Công ty cổ phần.

Ngày 06/12/2007: Công 
ty cổ phần Cường Thuận 
gia nhập thành viên Tổng 
Công ty Đầu tư Phát triển 
đô thị và khu công nghiệp 
phía Nam.

Công ty Cổ phần 
Cường Thuận đổi 
tên thành CTCP Đầu 
tư Phát triển Cường 
Thuận IDICO.

Ngày 19/03/2010, CTCP 
Đầu tư Phát triển Cường 
Thuận IDICO chính thức 
được niêm yết trên Sở giao 
dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh với vốn 
điều lệ là 150.000.000.000 
đồng.

Ngày 20/01/2015, CTCP 
Đầu tư Phát triển Cường 
Thuận IDICO chính thức 
giao dịch 17.999.997 cổ 
phiếu phát hành thêm 
tại Sở giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh, tăng vốn điều lệ từ 
150.000.000.000 đồng 
lên 329.999.997 đồng.

Quá trình hình thành và phát triển

2016 20202017 2019

Ngày 21/10/2016, Công 
ty thực hiện tăng vốn điều 
lệ lên 429.999.970.000 
đồng.

Ngày 09/05/2017, CTCP Đầu 
tư Phát triển Cường Thuận 
IDICO thành lập thêm công 
ty thành viên là “Công ty cổ 
phần Du lịch Cường Thuận 
CTI”.

Ngày 29/07/2017, công 
ty tăng vốn điều lệ từ 
429.999.970.000 đồng lên 
629.999.970.000 đồng thông 
qua hình thức phát hành cổ 
phiếu theo chương trình lựa 
chọn người lao động (ESOP) 
và phát hành cổ đông chiến 
lược.

Ngày 15/03/2019, 
HĐQT thông qua việc 
phát hành trái phiếu 
riêng lẻ dùng cho mục 
đích phát triển mảng 
kinh doanh khai thác 
các mỏ đá của Công ty.

Ngày 16/01/2020, HĐQT thông qua 
việc hủy phương án phát hành trái 
phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 
17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019.

Ngày 27/03/2020, HĐQT thông qua 
Nghị quyết chuyển nhượng mỏ đá Tân 
Cang 8 cho Công ty TNHH Xây dựng 
Hùng Vương với giá chuyển nhượng là 
400 tỷ đồng.

Ngày 10/04/2020, HĐQT thông qua 
Nghị quyết không thực hiện việc chuyển 
nhượng dự án BOT thu phí Phan Thiết 
- Đồng Nai.

Ngày 08/10/2020, HĐQT quyết định 
tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ 
phần Đầu tư Sam CTI với giá trị cổ phần 
là 40.000.000.000 đồng, chiếm 40% 
vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Sam CTI.
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Giấy chứng nhận là thành viên thương hiệu Việt;

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp;

Giấy chứng nhận thương hiệu Việt cho sản phẩm bê tông nhựa nóng Cường Thuận do Liên Hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam cấp;

Cúp Vàng thương hiệu Việt sản phẩm bê tông nhựa nóng;

Cúp Vàng thường hiệu Việt sản phẩm cống thoát nước;

Năm 2018, Cường Thuận IDICO trở thành đơn vị duy nhất của tỉnh Đồng Nai lọt top 50 doanh nghiệp kinh doanh 

hiệu quả nhất Việt Nam.

Giải thưởng tiêu biểu

Ngành nghề kinh doanh chính

 - Thiết kế thi công các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông thủy lợi

 - San lấp mặt bằng

 - Sản xuất, cung cấp các loại cống bê tông cốt 
thép theo công nghệ quay ép, rung ép và bê 
tông nhựa nóng

 - Đầu tư các công trình theo hình thức: BT, BOT, 
BOO,…

 - Gia công chế biến đất, đá, cát

 - Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy

 - Mua bán vật liệu xây dựng 

 - Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị công trình

 - Đầu tư kinh doanh địa ốc và các hoạt động 
thương mại dịch vụ

Địa bàn kinh doanh
Hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố trực thuộc khu 

vực Đông Nam Bộ. Đây là vùng có nền kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dân số đông 

và dẫn đầu cả nước về GDP cũng như có nhiều yếu có xác hội khác. Ngoài ra đây 

còn là khu vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước, đặc biệt là ở các 

tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
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Cơ cấu tổ chức

Bộ phận pháp chếBan quản lý dự án 01

Ban quản lý dự án 02

Ban đấu thầu dự án

Dự án BOT tránh biên
Biên Hòa - QL1

Dự án QL91 - 918 Cần
Thơ - An Giang

Dự án BOT đường 319
nối dài và nút giao với

cao tốc TP.HCM - Long
Thành - Dầu Giây

Dự án BOT đường
chuyên dùng vận
chuyển VLXD

Phòng kinh doanh

Nhà máy BTĐS

Mỏ khai thác đá Đồi
Chùa 3

Mỏ khai thác đá Xuân
Hòa

Bến thủy nội địa

Ban quản lý dự án

Xí nghiệp CGVT

Nhà máy sản xuất
BTNN

Phòng kỹ thuật

Trạm kinh doanh xăng
dầu

Trạm thu phí QL 91

Trạm thu phí TL 18

Trạm thu phí QL1

Phòng vật tư

Phòng kế toán
Phòng hành chính -

nhân sự

Cơ khí sửa chữa

Trung tâm đăng kiểm xe
cơ giới

P.TGĐ HÀNH CHÍNH
- NHÂN SỰ P.TGĐ TÀI CHÍNH P.TGĐ KỸ THUẬT

THI CÔNG
P.TGĐ SẢN XUẤT

KINH DOANH
P.TGĐ KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ
P.TGĐ PHÁT TRIỂN

DỰ ÁN P.TGĐ PHÁP LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ DÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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STT THÔNG TIN

1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN

• Địa chỉ: 315 Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

• Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư xây dựng khai thác kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương 
thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT; xây dựng công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông thủy lợi.

• Vốn điều lệ: 305.000.000.000 đồng

• Tỷ lệ sở hữu: 83,10%

2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM CƠ GIỚI CƯỜNG THUẬN CTI

• Địa chỉ: 370/2a Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

• Lĩnh vực hoạt động: Buôn bán ô tô và xe có động cơ khác. Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có 
động cơ khác. Kiểm tra và phân tích.

• Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

• Tỷ lệ sở hữu: 93,67%

3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC LỘ 91 CẦN THƠ - AN GIANG

• Địa chỉ: 315 Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

• Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình giao thông; đầu tư xây dựng công trình giao thông theo 
phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT; xây dựng nhà các loại, công 
trình kỹ thuật dân dụng khác; dịch vụ thu phí giao thông.

• Vốn điều lệ: 282.000.000.000 đồng

• Tỷ lệ sở hữu: 59,57%

4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT AN THUẬN PHÁT

• Địa chỉ: 315 Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

• Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình giao thông (theo phương thức hợp đồng Xây dựng - Kinh 
doanh - Chuyển giao BOT); xây dựng công trình công ích, nhà các loại, công trình kỹ thuật dân 
dụng khác; dịch thu phí giao thông.

• Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

• Tỷ lệ sở hữu: 66,48%

Công ty con và Công ty liên kết

CÔNG TY CON

STT THÔNG TIN

5

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT 319 CƯỜNG THUẬN CTI

• Địa chỉ: 315 Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

• Lĩnh vực hoạt động: XXây dựng công trình giao thông (theo phương thức hợp đồng Xây dựng - 
Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); xây dựng công trình công ích, nhà các loại, công trình kỹ thuật 
dân dụng khác; dịch thu phí giao thông.

• Vốn điều lệ: 140.000.000.000 đồng 

• Tỷ lệ sở hữu: 67,53%

6

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CƯỜNG THUẬN CTI

• Địa chỉ: 1B Tôn Đức Thắng, tổ 3B KP8, TT.Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

• Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh nhà hàng ăn uống, điều hành 
tour du lịch, vận tải hành khách đường thủy nội địa.

• Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

• Tỷ lệ sở hữu: 100%

CÔNG TY LIÊN KẾT: Không có
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Với phương châm: “TẤT CẢ, ĐỂ KHÁCH HÀNG HÀI 
LÒNG”, Cường Thuận IDICO phấn đấu nỗ lực trở thành 
một thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về sản phẩm vật 
liệu xây dựng và thi công xây dựng.

 • Gia tăng giá trị cho các cổ đông, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên và 
đem lại các lợi ích cho xã hội. 

 • Bằng chất lượng các sản phẩm, công trình và dịch vụ 
toàn diện, chúng tôi mang lại sự hài lòng cho khách 
hàng trên mọi phân khúc thị trường. 

 • Xây dựng công trình chất lượng tốt, giá trị thẩm mỹ 
cao, tạo nền tảng hạ tầng cơ sở cho sự phát triển địa 
phương, thay đổi diện mạo đất nước.

Định hướng phát triển

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn 

hạn và trung hạn của Công ty

• Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống cơ cấu tổ chức, quản lý theo tiêu chuẩn của Công ty.

• Cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, không gây hại đến sức khỏe và tính mạnh cho người lao động, đối tác, 

khách hàng và cộng đồng.

• Hưởng ứng các hoạt động từ thiện của địa phương và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Phát triển sản phẩm

• Cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí cho việc giảm giá thành sản phẩm và nâng cao sức 

mạnh cho sản phẩm chủ lực.

• Phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường trong lĩnh vực xã hội hóa giao thông, xây dựng hạ tầng xã hội.

• Tập trung ưu tiên vào lĩnh vực khai khoáng (mỏ đá, mỏ cát), lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.

• Gắn liền phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường.

• Phát triển thị trường

• Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định

• Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa

• Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các quốc gia lân cận
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Rủi ro kinh tế

Năm 2021 được xem là một năm đặc biệt trong lịch sử thế 

giới, dịch bệch Covid khiến nhiều quốc gia bị khủng hoảng 

kép về kinh tế và y tế dẫn đến thiệt hại nặng nề về cả kinh tế 

và xã hội. Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương kinh tế trọng 

điểm tại Việt Nam phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để 

phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy 

trì tăng trưởng bất ngờ, với tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 

2021 tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 4,72%; 

quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%). 

Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng 

góp 63,80% vào GDP. Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp của ngành 

khai khoáng lại giảm 6,21%, làm giảm 0,23 điểm phần trăm.

Với các lĩnh vực hoạt động chính của CTI là thu phí BOT, khai 

thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các tác 

động của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới. Những 

nhân tố như lãi suất, lạm phát, giá dầu…có khả năng làm 

cho nền kinh tế biến đổi và ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Mức cạnh tranh ngày càng gia 

tăng giữa các Doanh nghiệp cùng ngành, dự báo tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế nói chung và của ngành công nghiệp 

xây dựng, khai khoáng nói riêng vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với 

các rủi ro khó lường trong tương lai. Vì vậy, Công ty phải luôn 

trong tư thế chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, tránh tâm lý 

chủ quan để có thể sẵn sàng đương đầu với các rủi ro trong 

nền kinh tế trong và ngoài nước.

Các rủi ro

Rủi ro đánh giá cơ hội đầu tư
Rủi ro đánh giá cơ hội đầu tư liên quan đến việc đưa ra các 

quyết định đầu tư chưa phù hợp do chưa nghiên cứu đầy đủ 

về thị trường, năng lực của khách hàng, tính khả thi, khả năng 

sinh lợi của dự án cũng như chưa dứt khoát trong quyết định 

đầu tư dẫn đến bỏ lỡ các cơ hội đầu tư tiềm năng. Hiểu được 

tầm quan trọng của rủi ro này, Ban Lãnh đạo CTI luôn cố gắng 

hoàn thiện và tuân thủ các Quy trình Quản trị chiến lược, Quy 

trình Tìm kiếm, đánh giá, phê duyệt Cơ hội đầu tư; Quy trình 

Thu thập, phân tích thông tin thị trường để nâng cao hiệu quả 

công tác tìm kiếm, phê duyệt cơ hội đầu tư; xây dựng tiêu chí 

sàng lọc dự án phù hợp. Ngoài ra, CTI cũng xây dựng chính 

sách khen thưởng để khuyến khích sự tham gia của các cấp 

trong công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư, mang lại lợi ích kinh 

doanh cho Công ty.

Rủi ro pháp luật
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh 

của pháp luật, chính sách và các quy định tại Việt Nam như: 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật 

chuyên ngành như Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, 

các văn bản dưới luật như Nghị định về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình, Nghị định về Quản lý chất lượng công 

trình xây dựng, Nghị định về Đầu tư tư hợp tác công tư..... 

Các hoạt động kinh doanh của Công ty cần nhiều loại giấy 

phép và chấp thuận từ các cơ quan nhà nước, các giấy phép 

này trong một số trường hợp nhất định sẽ cần nộp xin cấp, 

sửa đổi, cấp mới hoặc gia hạn, tùy trường hợp và hiện nay 

Công ty cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện một số giấy 

phép điều chỉnh liên quan tới dự án đầu tư, xây dựng và khai 

thác các mỏ đá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, yêu cầu về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi 

trường ngày càng được quan tâm, việc xin giấy phép khai 

thác mỏ đá mới, gia hạn giấy phép hay xin khai thác xuống 

sâu hơn ngày càng khó khăn. Do vậy, Công ty luôn thường 

xuyên cập nhật những văn bản pháp luật mới nhất liên quan 

đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình và các lĩnh vực 

có liên quan khác để kịp thời có những chiến lược đúng đắn 

trong từng thời kỳ.
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Rủi ro lãi suất
Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức do tác động của biến chủng Delta, được đánh giá là nguy hiểm nhất từ 

khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Để kịp thời tháo gỡ khó  khăn của doanh nghiệp và người dân, ngay trong năm 2020 

khi dịch bệnh mới xuất hiện, NHNN đã 3 lần giảm lãi suất điều hành với mức giảm từ 1,5%/năm đến 2%/năm và là 

một trong những Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất mạnh nhất khu vực; trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước giữ 

nguyên các mức lãi suất thấp này, kết hợp với việc duy trì thanh khoản dồi dào trên thị trường tiền tệ. Kết quả là, đến 

cuối năm 2021, mặt bằng lãi suất cho vay đã tiếp tục giảm thêm 0,82%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng 

VNĐ đối với một số ngành, lĩnh vực ở mức 4,3%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của 

Ngân hành Nhà nước Việt Nam (4,5%/năm). 

Với tỉ lệ vay nợ của CTI chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn, bất cứ biến động nhỏ nào về lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến 

chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty cần phải liên tục theo dõi những biến động của lãi suất cho 

vay để từ đó kịp thời đưa ra những điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn, giảm thiểu tối đa những tác động từ rủi ro về lãi suất 

đồng thời tận dụng cơ hội từ chính sách của chính phủ để có thể sử dụng được nguồn vốn với chi phí rẻ.

Rủi ro thăm dò khai thác
Một đặc thù của ngành khai thác đá xây 

dựng là trước khi khai thác cần phải thực 

hiện khảo sát, thăm dò trữ lượng, chất lượng 

của mỏ. Quá trình khảo sát, thăm dò tốn 

kém nhiều chi phí, mất nhiều thời gian (02 

- 03 năm). Có 4 yếu tố quyết định đến giá 

bán của sản phẩm đá xây dựng đó là cung 

cầu của thị trường, vị trí mỏ, chất lượng đá, 

và màu sắc. Vì vậy, nếu kết quả thăm dò 

cho thấy chất lượng đá, trữ lượng đá không 

đúng hoặc điều kiện khai thác không thuận 

lợi như mỏ nằm quá xa hoặc phân bố sâu 

hay các vấn đề khác sẽ khiến cho việc khai 

thác không thể thực hiện được, chi phí chìm 

sẽ là rất lớn, gây ra tổn thất lớn cho Công ty. 

Ngoài ra, xu thế phát triển của ngành khai 

khoáng đang dần thu hẹp và dự báo sẽ gây 

không ít khó khăn cho hoạt động của Công 

ty trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, Công ty đã 

chủ động cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, 

xây dựng các chiến lược hành động đến 

năm 2025 và lập chiến lược thực hiện cho 

từng năm để thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Rủi ro cạnh tranh
Sự đa dạng hoá ngành nghề của Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đang mạnh mẽ, với sự đầu tư sang 

nhiều lĩnh vực mới như: Đầu tư xây dựng công trình (theo phương thức BOT)- Dịch vụ thu phí giao thông, Kinh doanh xăng dầu, 

Khai thác vật liệu xây dựng (đá, cát), Kinh doanh bất động sản xuất và dịch vụ giải trí, du lịch bên cạnh các ngành nghề truyền 

thống như: Thi công công trình giao thông, kinh doanh sản phẩm cống bêtông đúc sẳn, mua bán vật liệu xây dựng.

Với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, tại Việt Nam, nhiều hiệp định thương mại với các nước đã được kí kết. 

Sự cạnh tranh của công ty ngày càng lớn do sự gia nhập ngành của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh 

vực: thi công công trình giao thông, cung cấp sản phẩm cống bêtông đúc sẳn…đang tạo nên sự khó khăn nhất định trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mặc dù CTI với thương hiệu lâu năm và có uy tín trong ngành xây dựng nhưng vẫn cần phải không ngừng phát triển kỹ thuật, 

công nghệ, chất lượng nhân sự, … nhằm nâng cao tính cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để đảm bảo 

được sự phát triển bền vững của CTI trong giai đoạn tới; thì việc nhận định, đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh 

doanh của ban lãnh đạo là điều cần thiết và từ đó có những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là hoạt động đầu tư trong giai đoạn mới của công ty được hiệu quả hơn.

Rủi ro cạnh tranh
Sự đa dạng hoá ngành nghề của Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đang diễn ra mạnh mẽ, với sự đầu tư 

sang nhiều lĩnh vực mới như: Đầu tư xây dựng công trình (theo phương thức BOT)- Dịch vụ thu phí giao thông, Kinh doanh xăng 

dầu, Khai thác vật liệu xây dựng (đá, cát), Kinh doanh bất động sản xuất và dịch vụ giải trí, du lịch bên cạnh các ngành nghề 

truyền thống như: Thi công công trình giao thông, kinh doanh sản phẩm cống bêtông đúc sẳn, mua bán vật liệu xây dựng.

Với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, tại Việt Nam, nhiều hiệp định thương mại với các nước đã được kí kết. 

Sự cạnh tranh của công ty ngày càng lớn do sự gia nhập ngành của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh 

vực: thi công công trình giao thông, cung cấp sản phẩm cống bêtông đúc sẳn…đang tạo nên sự khó khăn nhất định trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mặc dù CTI với thương hiệu lâu năm và có uy tín trong ngành xây dựng nhưng vẫn cần phải không ngừng phát triển kỹ thuật, 

công nghệ, chất lượng nhân sự, … nhằm nâng cao tính cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để đảm bảo 

được sự phát triển bền vững của CTI trong giai đoạn tới; thì việc nhận định, đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh 

doanh của ban lãnh đạo là điều cần thiết và từ đó có những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là hoạt động đầu tư trong giai đoạn mới của công ty được hiệu quả hơn.

Rủi ro khác
Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch 

bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động trực 

tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty. Để chủ động đối phó, Công ty luôn xây dựng các kịch bản hoạt động 

trong đó có tính đến các tình huống xấu nhất.



Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự 

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

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 

CHƯƠNG

 2
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021



TẤT CẢ, ĐỂ KHÁCH HÀNG HÀI LÒNGBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202126 27

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Đơn vị: triệu đồng

Doanh thu thuần Năm 2020 Tỷ trọng 
năm 2020 Năm 2021 Tỷ trọng 

năm 2021 % 2021/2020

Doanh thu bán hàng hóa          23.779 2,60%      29.295 3,86% 123,20%

Doanh thu bán thành phẩm đá và dịch vụ mỏ đá           51.891 5,67%        31.586 4,16% 60,87%

Doanh thu thi công lắp đặt và xây dựng công trình        430.663 47,07%     317.374 41,82% 73,69%

Doanh thu thu phí giao thông BOT319        373.346 40,81%    349.369 46,04% 93,58%

Doanh thu dịch vụ du lịch và nhà hàng           17.457 1,91%       15.723 2,07% 90,07%

Doanh thu hoạt động khác           17.730 1,94%        15.503 2,04% 87,44%

Tổng cộng     914.866 100%      759.177 100% 82,95%

3,86%

4,16%

41,82%
46,04%

2,07%

2,04%

Năm 2021 Doanh thu bán hàng hóa

Doanh thu bán thành phẩm đá 
và dịch vụ mỏ đá

Doanh thu thi công lắp đặt và 
xây dựng công trình

Doanh thu thu phí giao thông 
tại các trạm thu phí

Doanh thu dịch vụ du lịch và 
nhà hàng

Doanh thu hoạt động khác

Nhìn chung, doanh thu thuần năm 2021 ghi nhận mức giảm 

so với năm 2020 khi giảm 155.015 triệu đồng (tương đương 

17,05%). Trong đó, mảng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn là thi 

công lắp đặt và xây dựng công trình sụt giảm 26,31%, tương 

đương 113.289 triệu đồng . Nguyên nhân chủ yếu là do đại 

dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh và diễn biến phức 

tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế nói chung 

và hoạt động xây dựng nói riêng. Việc giãn cách theo chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kéo dài đã gây khó 

khăn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giá một số loại vật 

liệu xây dựng trong năm 2021 tăng mạnh làm chậm tiến độ 

các dự án đang và sắp khởi công. Tuy nhiên, đến đầu quý 

IV/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 

11/10/2021 về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” áp dụng trên toàn 

quốc đã tạo động lực tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ cơ chế cho 

phép các công trình xây dựng thực hiện trở lại. 

Đại dịch Covid-19 cũng đã tác động không nhỏ tới hoạt động 

kinh doanh của các trạm thu phí của CTI. Từ 0 giờ 00 phút ngày 

20/07/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn 

vị tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí đóng trên địa bàn các 

địa phương thực hiện giãn cách theo quy định tại chỉ thị số 16/

CT-TTg. Đến 14h ngày 23/09/2021, trạm thu phí BOT T1 trên 

QL91 đã hoạt động trở lại bình thường.

Bên cạnh những tác động tiêu cực của đại dịch đến hoạt động 

kinh doanh của công ty, quý IV/2021, doanh thu của công ty có 

nhiều khởi sắc khi hai trạm thu phí mới là Trạm thu phí đường 

Chuyên dùng vận chuyển VLXD (hoạt động từ 15/05/2021) và 

Trạm thu phí 319 HDL (hoạt động từ 20/10/2021) đã mang lại 

doanh thu khá ổn định cho CTI. Ngoài ra, Công ty vẫn đang 

tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công 

trình đưa vào sử dụng, duy trì các hoạt động thương mại một 

cách ổn định và xây dựng kế hoạch sẵn sàng đương đầu với 

những thách thức mới trong năm 2022.
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STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Xuân Quang Thành viên HĐQT  kiêm
Tổng Giám đốc 1,627,430 2,58%

2 Trương Hồng Loan Phó Tổng Giám đốc 1.242.730 1,97%

3 Nguyễn Văn Khang Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc 440.000 0,70%

4 Đới Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc 1.100 0,002%

5 Phạm Thanh Quảng Phó Tổng Giám đốc - -

6 Phạm Mai Thu Phó Tổng Giám đốc - -

7 Bùi Tiến Vượng Kế toán trưởng - -

Tổ chức nhân sự

Danh sách Ban điều hành (tính đến ngày 31/12/2021)

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Sỹ Phong Phó Tổng Giám đốc - 31/05/2021

2 Lê Vạn Nam Phó Tổng Giám đốc - 12/06/2021

3 Trần Văn Kính Thành viên HĐQT - 07/05/2021

4 Ngô Văn Lực Thành viên HĐQT - 07/05/2021

5 Vũ Mạnh Cường Thành viên HĐQT 07/05/2021 -

6 Đới Hùng Cường Thành viên HĐQT 07/05/2021 -

Những thay đổi trong Ban điều hành, HĐQT trong năm 2021 Ông Nguyễn Xuân Quang 

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 02/12/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Quá trình công tác:

• 03/1993 - 06/2000: Phụ trách đội xe cơ giới Công ty An Bình - BQP

• 06/2000 - 09/2004: Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới Công ty An Bình - BQP.

• 09/2004 - 05/2005: Phó Giám đốc Công ty An Bình - BQP

• 05/2005 - 03/2008: Cán bộ Quân đoàn 4 - BQP

• 03/2008 - 04/2009: Cố vấn HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

• 27/02/2013 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển  

   Cường Thuận IDICO

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận và Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Khai thác và Kinh doanh VLXD IDICO Đồng Nai.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.627.430 cổ phần (chiếm 2,58% Vốn điều lệ)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 

• Bà Trương Hồng Loan (Vợ): 1.242.730 cổ phần 

• Ông Nguyễn Xuân Cường (Con): 419.958 cổ phần. 

• Bà Nguyễn Thị Ngọc Luyến (Con): 500.000 cổ phần. 

• Ông Nguyễn Xuân Quảng (Con): 500.000 cổ phần.
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Bà Trương Hồng Loan 

Phó Tổng Giám dốc

Ngày sinh: 1969

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

• 2000 - 09/2007:  Giám đốc Công ty TNHH Cường Thuận

• 09/2007 - 01/2008:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cường Thuận

• 01/2008 - 02/2013:  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

• 27/02/2013- nay:  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 

Phát triển Cường Thuận IDICO.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Cường Thuận CTI.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:1.242.730 cổ phần ( Chiếm 1,97% Vốn điều lệ)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 

• Ông Nguyễn Xuân Quang (Chồng): 1.627.430 cổ phần 

• Ông Nguyễn Xuân Cường (Con): 419.958 cổ phần. 

• Bà Nguyễn Thị Ngọc Luyến (Con): 500.000 cổ phần. 

• Ông Nguyễn Xuân Quảng (Con): 500.000 cổ phần

Ông Nguyễn Văn Khang

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 17/09/1971

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Quá trình công tác:

• 1998 - 2000:  Kế toán tổng hợp - Công ty An Bình - BQP

• 2000 - 05/2005:  Phụ trách kế toán Xí nghiệp Thi công cơ giới Công ty An Bình - BQP

• 06/2005 - 08/2007:  Phụ trách Xí nghiệp Thi công cơ giới Công ty Cổ phần An Bình

• 2005 - 09/2007:  Phó Giám đốc tài chính Công ty TNHH Cường Thuận

• 09/2007 - 01/2008:  Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Cường Thuận

• 01/2008 - nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

• Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 440.000 cổ phần (0,70% Vốn điều lệ 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có
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Ông Đới Hùng Cường 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 1977

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử 

Quá trình công tác:

• 2002 - 2003:  Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Vận Tải Quốc Tế Hoàng Anh

• 2003 - 2005:  Nhân viên kỹ thuật Công ty An Bình BQP

• 2005 - 09/2007:  Phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH Cường Thuận

• 09/2007 - 01/2008:  Phó phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Cường Thuận

• 01/2008 - 03/2009:  Phó Giám đốc kỹ thuật thi công Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 

Cường Thuận IDICO

• 03/2009 - nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận 

IDICO

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.100 cổ phần (0,002% vốn điều lệ)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông Phạm Thanh Quảng 

Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 1977

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

• 2000 - 2007:  Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH Cường Thuận

• 2007 - 08/2010:  Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Cường Thuận

• 08/2010 - nay:  Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần (Chiếm 0% Vốn điều lệ)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có
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Bà Phạm Mai Thu 

Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 28/01/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Quá trình công tác:

• 1996 - 1999: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Chăn nuôi Charoên Pokphan Việt Nam

• 2000 - 2001: Quản lý kế toán Công ty TNHH Chăn nuôi Charoên Pokphan Việt Nam 

• 2002 - 2003: Kế toán trưởng Công ty TNHH Chăn nuôi Charoên Pokphan Việt Nam

• 2004 - 2008: Kế toán trưởng Công ty TNHH Kỹ thuật DD AVIVA

• 2009 - 05/2014: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu Tư Đồng Thuận

• 06/2014 - nay: Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty cổ phẩn Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư BOT An Thuận Phát

• Thành viên HĐQT Công ty CP Đăng kiểm Cơ Giới Cường Thuận CTI

• Thành viên HĐQT Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI

• Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:  cổ phần (0% vốn điều lệ)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông Bùi Tiến Vượng 

Kế toán trưởng

Ngày sinh: 14/04/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

• 2002 - 2004:  Chuyên viên kế toán Công ty An Bình

• 2005 - 2012:  Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần ĐTPT Cường Thuận IDICO 

• 2012 - 6/2014:  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần KT và KD VLXD IDICO Đồng Nai

• 7/2014 - nay:  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang 

• 05/2019 - nay:  Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần (Chiếm 0% vốn điều lệ)

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có
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STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ 403 100,00%

1 Trên Đại học,Trình độ Đại học 96 23,82%

2 Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 54 13,40%

4 Sơ cấp và công nhân kỹ thuật 241 59,80%

5 Lao động phổ thông 12 2,98%

III Theo giới tính 403 100,00%

1 Nam 364 90,32%

2 Nữ 39 9,68%

IV Theo thời hạn HĐLĐ 403 100,00%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm - -

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 246 61,04%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 157 38,96%

Số lượng cán bộ nhân viên

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 510 417 403 403

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)  9.700.000  10.185.000  11.662.000

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Môi trường làm việc

Các nhân viên được tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại, công bằng, năng động và lành mạnh. Tất cả nhân viên làm việc 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đều có cơ hội được phát huy tối đa khả năng sáng tạo và vốn kiến 

thức hiểu biết. Những đóng góp, chia sẻ và cống hiến về sức lực, trí tuệ của người lao động luôn được ghi nhận và đánh giá 

kịp thời.

Về đào tạo

Đối với từng đối tượng lao động khác nhau, Công ty luôn có các chính sách đào tạo rõ ràng và phù hợp. Đội ngũ kỹ sư mới, nhân 

viên kỹ thuật và công nhân công nghệ thường xuyên được đào tạo các quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra chất lượng sản 

phẩm. Các kỹ sư hoạt động tự lập, tự tham khảo tài liệu thông qua các nguồn tham khảo, internet, tích lũy kinh nghiệm thông 

qua các hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, dựa vào nhu cầu đào tạo của từng bộ phận mà Công ty tiến hành theo nhiều hình thức 

như đào tạo tại chỗ, kết hợp với các trung tâm, các trường đào tạo , cử cán bộ ra nước ngoài đào tạo để học hỏi kinh nghiệm 

phát triển sản phẩm của các nước.

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các khóa học dài hạn và ngắn hạn cho các cán bộ quản lý để nâng cao kiến thức cũng như 

năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực nhằm đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng gia tăng của Công 

ty. Với phương châm “Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu”, Cường Thuận IDICO đã không ngừng củng cố, xây dựng và 

phát triển văn hóa Công ty đến toàn thể cán bộ công nhân viên bằng nhiều hình thức khác nhau. 

 
Về tuyển dụng

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty luôn đề cao năng lực của mỗi nhân viên, có chính sách lương thưởng rõ ràng để thu hút các ứng cử viên muốn gắn bó 

lâu dài, có tác phong, cách làm việc chuyên nghiệp và năng động. Bên cạnh đó, Công ty xây dựng và phát triển văn hóa doanh 

nghiệp để tạo sự gắn kết lâu dài với các nhân viên và thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc tại Công ty.

Công ty có chế độ lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành 

và đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của 

pháp luật. Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, 

khắc phục tình trạng phân phối bình quân, đánh giá đúng 

mức độ đóng góp của từng vị trí công tác trong Công ty, gắn 

liền tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng 

người, khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn 

kỹ thuật cao, khuyến khích mọi người nâng cao hiệu suất công 

tác. Từ đó khuyến khích CBCNV làm việc hăng say góp phần 

thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để cải 

thiện nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty đã xây 

dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả 

lương, thưởng trong Công ty theo tiêu chuẩn riêng của mình. 

Hàng năm, Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức khám sức 

khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Đồng thời Công ty 

luôn trang bị đầy đủ thiết bị và phương tiện bảo vệ cá nhân và 

bồi dưỡng độc hại cho người lao động theo đúng tiêu chuẩn 

chức danh công việc. 

Ngoài ra, Công ty tổ chức tặng quà cho cán bộ công nhân viên 

trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tặng quà cho cán bộ công 

nhân viên diện chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/07, 

ngày thành lập quân đội 22/12... Tham gia các hoạt động xã 

hội như: tương thân tương ái, giúp đỡ cán bộ công nhân viên 

có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp 

vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động của các 

tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các 

chương trình văn thể mỹ, tạo không khí vui tưới lành mạnh 

trong Công ty. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức cho cán bộ công 

nhân viên đi nghỉ dưỡng, nghỉ mát hàng năm với kinh phí trích 

từ quỹ phúc lợi.
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Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Cụm công nghiệp Tân An: dự án đã hoàn thành 

pháp lý và đang trong giai đoạn cuối cùng để 

đền bù GPMB. Công ty và các hộ dân đã thống 

nhất phương án, mức giá đền bù GPMB, dự 

kiến sẽ hoàn tất công tác đền bù và bắt đầu vận 

hành cho thuê vào năm 2023.

Khu dân cư CTI Diamond Center: Dự án đang ở 

giai đoạn cuối cùng trong việc điều chỉnh quy 

hoạch 1/500. Tính đến cuối năm 2021, dự án 

đã hoàn thành GPMB hơn 75% diện tích, CTI sẽ 

tiến hành triển khai xây dụng và bán hàng phần 

nhà liên kế ngay sau khi dự án hoàn thành điều 

chính quy hoạch.

Dự án BOT 319 (nối cao tốc HCM - Long 

Thành - Dầu Giây) và dự án BOT chuyên 

dùng vận chuyển VLXD: chính thức 

thông xe và thu phí trong năm 2021



TẤT CẢ, ĐỂ KHÁCH HÀNG HÀI LÒNGBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202140 41

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu 2020 2021 % 2021/2020 % Tăng, giảm

Tổng giá trị tài sản  4.531.232            4.755.352 104,95% 4,62%

Doanh thu thuần  917.105              758.852 82,95% -17,05%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  32.547      1.881 4,47% -61,13%

Lợi nhuận khác  76.141             (5.590) - -

Lợi nhuận trước thuế  108.690    (3.709) - -

Lợi nhuận sau thuế  96.171                 (13.181) - -

Từ số liệu kết quả kinh doanh, nhận thấy rõ doanh thu thuần năm 2021 đã giảm hơn 155.015 triệu đồng, tương ứng với  giảm 

17,05%. Do tác động của đại dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của CTI bị ảnh hưởng dẫn đến doanh thu của 

từng lĩnh vực đều bị giảm. Việc ngưng thu phí tại trạm thu phí BOT T1 trên QL 91 từ ngày 20/07/2021 đã làm cho thu nhập từ 

mảng BOT bị giảm. Bên cạnh đó, các chi phí đầu vào liên quan đến vật liệu xây dựng có xu hướng tăng trong năm 2021 đã 

gây khó khăn cho lĩnh vực xây dựng và bất động sản, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong mảng cung cấp 

bê tông nhựa nóng, dịch vụ xây lắp. Từ đó, tính cả năm 2021, lợi nhuận sau thuế của CTI đạt -13.181 triệu đồng.

Mặc dù hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo luôn quan tâm, kiểm 

soát chi phí nhằm giúp cải thiện doanh thu cũng như tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất, đem lại lợi ích có thể cho các cổ đông 

và nhà đầu tư đã đặt niềm tin cho Công ty.

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 0,99 0.86

Hệ số thanh toán nhanh: Lần 0,69 0.66

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 70,23 73,61

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 235,85 278,90

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho: Vòng 4,58 3,11

Vòng quay tổng tài sản: Vòng 0,20 0,16

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 10,49 -

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 6,86 -

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 2,00 -

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 3,55 -

Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn của CTI năm 2021 có sự sụt giảm so với năm 
2020 (giảm 0,12 lần), chủ yếu là do tài sản ngắn hạn giảm 27,28%, tương 
đương khoảng 181.682 triệu đồng. Nguyên nhân khoản mục này giảm là 
do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45,62%, hàng tồn kho giảm 41,54% 
và tài sản khác giảm 52,58%. Khả năng thanh toán nhanh của Công ty ghi 
nhận giảm 0,03 lần (từ 0,69 xuống còn 0,66). Chỉ số về khả năng thanh 
toán của CTI đang ở mức khá ổn định, tuy nhiên, Công ty cần phải xem xét 
cẩn thận các khoản nợ ngắn hạn. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Tại thời điểm 31/12/2021, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn đều ghi nhận xu hướng 
tăng. Cụ thể, hệ số Nợ/Tổng tài sản tăng từ 70,23% lên 73,61% và hệ số 
Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng từ 235,85% lên 279,90%. Nguyên nhân chủ yếu 
là trong năm 2021, CTI đã tăng mức vay nợ dài hạn lên đến 2.939.789 
triệu đồng, chiếm hơn 83,99% tổng nợ của Công ty. Trong bối cảnh Ngân 
hàng Nhà nước giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Công 
ty đã tăng vay nợ dài hạn để tài trợ cho các dự án xây dựng với quy mô 
lớn của mình, đặc biệt là các dự án xây lắp với đặc thù vốn lớn để nâng 
cao tính cạnh tranh so với các đối thủ trong ngành. Bên cạnh đó, Vốn chủ 
sỡ hữu của Công ty giảm 6,98% do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
giảm. Tuy nhiên việc duy trì tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu cao sẽ làm cho dòng 
tiền của Công ty kém đi do gánh nặng của việc thanh toán lãi vay. Vì vậy, 
CTI cần theo dõi tình hình lãi suất, có các chính sách phù hợp với diễn biến 
thị trường để đảm bảo không xảy ra tình trạng mất khả năng thanh toán.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Trong năm 2021, hệ số vòng quay hàng tồn kho của CTI ghi nhận giảm 
từ 6,39 vòng xuống còn 3,11 vòng do giá vốn hàng bán của Công ty giảm 
22,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng ghi 
nhận giảm 41,54% so với năm 2020 (từ 198.817 triệu đồng xuống còn 
116.223 triệu đồng). Hệ số Vòng quay tổng tài sản cũng giảm từ 0,40 vòng 
xuống còn 0,16 vòng chủ yếu là do doanh thu thuần giảm 17,03% và tổng 
tài sản tăng 4,95%.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Trong năm 2021, lợi nhuận của Công ty bị giảm đáng kể do tác động tiêu 
cực của đại dịch Covid-19. Đối với lĩnh vực thu phí BOT, cung cấp vật liệu 
xây dựng như bê tông nóng và dịch vụ liên quan không mấy khả quan 
khi lợi nhuận mang lại giảm. Nguyên nhân đến từ việc ngưng thu phí tại 
các trạm ở Quốc lộ 91 từ ngày 20/07 đến 23/09 làm sụt giảm lợi nhuận 
từ mảng BOT. Bên cạnh đó, do nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách 
trong thời gian dài nên lượng xe lưu thông qua các trạm thu phí giảm đáng 
kể cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm lợi nhuận mảng BOT. Lĩnh vực thi 
công lắp đặt và xây dựng công trình cũng gặp rất nhiều khó khăn từ việc 
giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra giá 
nguyên vật liệu tăng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận của Công ty. 
Từ đó, cả ba hệ số sinh lời ROS - ROE - ROA đều bị giảm.
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Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu

STT Loại cổ đông Số lượng cổ 
đông

Số lượng cổ phần 
(cổ phần)  Giá trị (đồng) Tỷ lệ vốn sở hữu/

VĐL

I Cổ đông trong nước  6.602  54.039.194  540.391.940.000 85,78%

1 Cổ đông nhà nước - - - -

3 Cổ đông tổ chức  30  1.068.751  10.687.510.000 1,70%

4 Cổ đông cá nhân  6.572  52.970.443  529.704.430.000 84,08%

II Cổ đông nước ngoài  51  760.803  7.608.030.000 1,21%

1 Cá nhân  38  84.233  842.330.000 0,13%

2 Tổ chức  13  676.570  6.765.700.000 1,07%

III Cổ phiếu quỹ  1  8.200.000  82.000.000.000 13,02%

TỔNG CỘNG  6.654  62.999.997  629.999.970.000 100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Hiện CTI đã nộp hồ sơ Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và chờ công văn chấp 

thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Doanh nghiệp là ….. %

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Các chứng khoán khác: không có

Vốn chủ sở hữu

629.999.970.000  

ĐỒNG

Số lượng cổ phiếu  
đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu quỹ

Mệnh giá cổ phầnLoại cổ phần

54.599.997  
cổ phiếu

Cổ phần phổ thông 10.000  
đồng/cổ phần 

8.200.000  
cổ phiếu
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG

Tiêu thụ năng lượng

Năng lượng chủ yếu mà Công ty tiêu thụ là điện và xăng 

dầu dùng để vận hành các hệ thống máy móc, cung cấp 

điện chiếu sáng cho khu vực nhà máy, văn phòng,… Công 

ty thường xuyên tuyên truyền cán bộ công nhân viên sử 

dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Tiêu thụ nước

Công ty luôn có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn nước nhằm 

tiết giảm chi phí không đáng có, góp một phần nhỏ trong 

việc bảo vệ môi trường tại cơ sở làm việc và tại địa phương.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng 

và khai thác các mỏ của CTI không tránh khỏi sự tác động trực 

tiếp vào các điều kiện tự nhiên và hệ sinh thái của môi trường. 

Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện các biện pháp nhằm bảo 

vệ môi trường, hướng đến một doanh nghiệp chất lượng, giữ 

vững hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng. Cụ thể:

• Về xử lý bụi, khí thải: trồng nhiều cây xanh xung quanh 

khu vực khai thác, sử dụng biện pháp khoan ướt; lắp đặt 

hệ thống phun sương, sử dụng xe bồn tưới nước trong 

khu chế biến; sử dụng xe vận chuyển đá thành phẩm có 

thùng kín, che bạt, chở đúng trọng tải.

• Về thu gom và xử lý nước thải: sử dụng bể tự hoại đối với 

nước thải sinh hoạt, định kỳ 6 tháng giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý; đối với nước mưa chảy tràn, 

đào thêm các mương thoát nước xung quanh khu vực chế 

biến và đắp đê bao dài tại khu vực khai trường.

• Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất 

thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

sinh hoạt: bố trí các thùng rác lớn tại các khu tập thể, giao 

cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý định kỳ. Đối với chất 

thải nguy lại được phân loại và chứa trong thừng chứa 

đặc biệt, định kỳ giao cho đơn vị chức năng thu gom và 

xử lý.

• Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác: 

xây dựng hệ thống nền móng, không hoạt động vào giờ 

nghỉ ngơi (từ 22h đến 5h sáng), trang bị dụng cụ bảo hộ 

lao động cho công nhân viên, phối với thời gian nổ mìn với 

các mỏ đá lân cận, không nổ mìn cùng một lúc; sử dụng 

thuốc nổ Anfo, nhũ tương, lập nội quy về nổ mìn, tuân thủ 

quy định theo QCVN 01:2019/BCT,..

Chính sách liên quan đến người lao động

Công ty thường xuyên tổ chức các đợt đào tạo chuyên sâu 

cho công nhân, đồng thời, khuyến khích người lao động chia 

sẻ kinh nghiệm với nhau. Công ty cử các công nhân tham gia 

các lớp vận hành máy móc đảm bảo an toàn lao động thường 

niên bên cạnh việc đào tạo tại chỗ tại nhà máy.

Công ty còn triển khai chính sách lương - thưởng ưu đãi không 

chỉ để thu hút nguồn nhân sự tài năng, chất lượng mà còn để 

giữ chân các nhân viên giỏi gắn bó lâu dài với Công ty. Bên 

cạnh đó, chính sách lương luôn được cập nhật cho phù hợp 

với qui định của pháp luật và tình hình sản xuất của Công ty 

nhằm tạo động lực cho người lao động nỗ lực làm việc và tạo 

nên lợi thế cạnh cạnh trong việc thu hút nguồn nhân lực có 

trình độ cao. Công ty căn cứ vào kết quả công việc của người 

lao động để áp dụng những hình thức trả lương như: lương 

thời gian, lương sản phẩm, lương khoán, lương thời gian kết 

hợp với doanh số… Ngoài ra, CTI cũng trợ cấp tiền ăn, phí di 

chuyển, tổ chức du lịch định kỳ cho người lao động.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với 
cộng đồng địa phương

Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình thiện 

nguyện giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, trong các 

ngày như Tết Trung thu, quốc tế Thiếu nhi 1/6, công ty cũng 

tặng quà cho con em CBCNV, xây dựng Quỹ học bổng để 

hỗ trợ cho con CBCNV có thành tích học tập tốt có hoàn 

cảnh khó khăn. Tuy giá trị không lớn nhưng là một phần thể 

hiện trách nhiệm của CTI quan tâm đến cộng đồng, đóng 

góp về mặt vật chất và tinh thần cho địa phương.



Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo phát triển bền vững

CHƯƠNG

 3
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Khó khăn:

• Giá nguyên vật liệu đầu vào như xăng dầu, chi phí vận 

chuyển cũng như một số vật tư xây dựng có xu hướng 

tăng trong năm 2021 phần nào ảnh hưởng đến giá thành 

sản phẩm, dịch vụ và lợi nhuận của công ty.

• Nhu cầu sản phẩm ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong 

giai đoạn phát triển mạnh các dự án đầu tư công đang 

được đầy mạnh, công ty đang cần vốn lưu động để sản 

xuất.

• Sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước.

• Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ 

của đại dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành phải tạm dừng 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch. Vì sức khỏe của người lao động, Công 

ty đã cho phép công nhân viên nghỉ tạm thời trong giai 

đoạn giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, các công trình do 

Công ty thi công vẫn hoạt động nhưng phải giảm tiến độ 

để đảm bảo tuân thủ các quy định giãn cách xã hội an 

toàn theo yêu cầu của Chính phủ.

Thuận lợi: 

• Công ty luôn ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất với quy 

mô sản xuất lớn với giá các mặt hàng như đá, cống, nhựa 

đường,… cạnh tranh và khả năng cung cấp ổn định.

• Công ty luôn chủ động về nguồn nguyên vật liệu và khai 

thác tốt lợi thế quốc gia về nguyên vật liệu và chi phí.

• Đội ngũ cán bộ - công nhân kỹ thuật - sản xuất lành nghề, 

có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công 

trình cơ sở hạ tầng và sản xuất ống cống thoát nước. 

• Ban lãnh đạo chủ chốt có năng lực, trình độ, tâm huyết và 

gắn bó với công ty.

• Văn hóa quản trị doanh nghiệp tốt, được xây dựng và 

phát triển gần 20 năm với cơ chế quản lý năng động, 

nhạy bén trên thị trường.

• Cùng với những dự án BOT mang tính ổn định cao thì 

Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh 

vực xây lắp, hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và 

cung cấp các nguyên vật liệu (ống cống, đá xây dựng, bê 

tông tươi, bê tông nhựa nóng...) cho các đối tác có cùng 

lĩnh vực hoạt động. 

Chỉ tiêu KH 2021 TH 2021 TH 2021/KH 2021

Tổng doanh thu 954.000 759.177 79,58%

Lợi nhuận trước thuế 92.000 -3.709 -

Đơn vị: triệu đồng
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Chỉ tiêu Năm 2020 Tỷ trọng năm 2020 Năm 2021 Tỷ trọng năm 2021 % 2021/2020

Tài sản ngắn hạn  666.106 14,70% 484.425 10,19% 72,72%

Tài sản dài hạn  3.865.126 85,30% 4.270.927 89,81% 110,50%

Tổng tài sản  4.531.232 100% 4.755.352 100% 104,95%

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản
Đơn vị: triệu đồng

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2021 đạt 4.755.352 triệu đồng, tăng 4,95% so với năm 2020. Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài 

hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao (chiếm 89,81%) và duy trì ổn định qua các năm.

Tài sản dài hạn năm 2021 khoảng 4.270.927 triệu đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đặc thù ngành xây dựng và 

khai thác mỏ nên trong cơ cấu tài sản dài hạn thì tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm hơn 80,62% tổng tài sản dài hạn 

của công ty. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng dở dang chiếm tỷ lệ khoảng 16,83% trong cơ cấu tài sản dài hạn, giảm khá nhiều 

so với năm 2020 (từ 33% xuống còn 16,63%) do các dự án xây dựng nhà ở và BOT đã được đưa vào hoạt động trong năm 2021.

Tài sản ngắn hạn năm 2021 khoảng 484.425 triệu đồng, giảm 27,28% so với năm 2020. Trong khoản mục này, tiền và các 

khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 44,95%) đã tăng từ 184.277 triệu đồng lên 217.765 triệu đồng (tăng 

18,17%). Công ty duy trì khoản mục tiền cao nhằm tăng khả năng thanh toán, chuẩn bị lượng tiền phù hợp để chi trả các khoản 

chi phí cấp thiết. Khoản mục các khoản phải thu và hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu tài sản ngắn hạn 

(lần lượt chiếm 26,19% và 23,99%), hai khoản mục này đều giảm lần lượt là 45,62% và 41,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến 

thời điểm 31/12/2021, Công ty không có hàng tồn kho ứ đọng kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ.

14,70% 10,19%

85,30% 89,81%

Tỷ trọng năm 2020 Tỷ trọng năm 2021

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Chỉ tiêu Năm 2020 Tỷ trọng năm 2020 Năm 2021 Tỷ trọng năm 2021 % 2021/2020

Nợ ngắn hạn 673.934 21,18% 560.504 16,01% 83,17%

Nợ dài hạn 2.508.133 78,82% 2.939.789 83,99% 117,21%

Tổng nợ 3.182.067 100% 3.500.294 100% 110,00%

Đơn vị: triệu đồng
Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2021, nợ phải trả của CTI tăng 10,% (tương ứng với 318.227 triệu đồng) so với năm 2020. Trong cơ cấu nợ 

phải trả của Công ty, khoản nợ dài hạn chiếm tỷ trọng cao lên đến 83,99%. Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính cao, 

gấp 2,79 lần so với Vốn chủ sở hữu.

Nợ ngắn hạn năm 2021 giảm 16,83% (từ 673.934 triệu đồng xuống còn 560.504 triệu đồng) so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, các khoản vay và thuê tài chính chiếm 42,62%, đây là các khoản vay ngân hàng. Với lãi suất 

theo quy định và có đảm bảo bằng các tài sản thế chấp của Công ty. Khoản mục phải trả cho người bán ghi nhận tăng 

6,70% so với năm 2020, điều này cho thấy CTI là một đối tác có uy tín nên nhận được sự tin tưởng từ các nhà cung cấp

21,18%
16,01%

78,82%
83,99%

Tỷ trọng năm 2020 Tỷ trọng năm 2021

Cơ cấu nợ phải trả

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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Báo cáo phát triển bền vững

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Nhận thức được con người là nóng cốt của sự sáng tạo, 

phát triển, đóng góp vào hiệu của của Công ty, Ban Lãnh 

đạo luôn chú trọng đến đời sống vật chất cũng như tinh 

thần của toàn bộ nhân viên. Trong năm qua, mức lương 

cho Ban Lãnh đạo được xây dựng theo cơ chế phù hợp, 

công bằng và xứng đáng với công sức được đánh giá theo 

từng chỉ tiêu cụ thể. Mặt bằng lương trong năm qua đã 

tăng đáng kể khuyến khích tinh thần làm việc của đội ngũ 

lao động.

Ngoài chính sách lương thưởng, Công ty còn tổ chức các 

kỳ nghỉ, du lịch, hoạt động nội bộ, làm tăng tính đoàn kết 

giữa các phòng ban, vừa là dịp để thư giãn sau các áp lực 

công việc.

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

Mức tiêu thụ năng lượng trong năm qua được Công ty sử 

dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm. Với mức sử dụng 

năng lượng như trên là hợp lý đối với đặc thù ngành, nghề 

kinh doanh tại Công ty vốn phải sử dụng nhiều điện năng 

để vận hành máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất. 

Ngoài ra, Công ty còn tuyên truyền rộng rãi về ý thức sử 

dụng tiết kiệm điện năng, nước, nhiên liệu,… trong Công ty 

nhằm tiết giảm chi phí không đáng có, góp một phần nhỏ 

trong việc bảo vệ môi trường tại cơ sở làm việc cũng như 

với địa phương. Tuân thủ theo các quy định Pháp luật về xử 

lý nguồn nước thải trong quá trình sản xuất để nâng cao 

hình ảnh Công ty và bảo vệ môi trường tốt nhất, đảm bảo 

cuộc sống và sinh hoạt cho các hộ dân gần Công ty

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Nhận được sự hỗ trợ của địa phương, của người dân tại khu vực sẽ giúp Công ty gắn bó lâu dài với hoạt động sản xuất cũng 

như thuận lợi phát triển kinh doanh tại địa bàn. Do đó, Công ty luôn chú trọng đến các chính sách hỗ trợ đáp lại với địa phương 

như: thăm hỏi gia đình nghèo, hỗ trợ tài chính cho các học sinh nghèo hiếu học, thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện 

nguyện… nhằm giúp đỡ cộng đồng, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững.



Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

CHƯƠNG

 4
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 thực hiện

Về hoạt động kinh doanh:

Do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt: 

• Doanh thu hợp nhất: 759.177 triệu đồng, đạt 79,58% kế hoạch.

• Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: -3.709 triệu đồng.

Về đầu tư trong kinh doanh: 

Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất cho các ngành để đáp ứng nhu cầu sản 

xuất kinh doanh. Đầu tư nâng cấp hệ thống quản trị, góp phần nâng cao công tác quản lý, kiểm soát hiệu quả các mặt hoạt 

động,… Việc đầu tư luôn được Ban điều hành thực hiện đúng với quy chế, quy định của Công ty.

Về trách nhiệm môi trường và xã hội: 

Hội đồng quản trị luôn quan tâm và hướng sự phát triển của Công ty phải luôn gắn kết với sự phát triển của cộng đồng, của 

xã hội. Để thực hiện sứ mệnh mang đến cho cộng đồng các sản phẩm nhà ở, khu đô thị, hạ tầng giao thông hài hòa với thiên 

nhiên, phù hợp với sự phát triển của văn minh xã hội, Công ty luôn chú trọng việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan 

đến yếu tố môi trường bằng các giải pháp cụ thể như: thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện các dự án; 

đã và đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội để phát triển các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện mái nhà...); xây dựng 

các định mức chi phí để tiết kiệm việc tiêu thụ năng lượng trong văn phòng. 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

• Thông qua các cuộc họp HĐQT trong năm 2021 (thường kỳ và bất thường kỳ), HĐQT đã thảo luận và rà soát các 

hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 

2021 nhằm hướng đến việc hoàn thành mục tiêu, chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp 

thường niên năm 2021.

• Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án phòng ngừa rủi 

ro trong hoạt động điều hành.

• Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua đó đóng góp ý kiến cho 

Ban Tổng giám đốc.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh:

Thi công xây dựng công trình: Theo định hướng của Đại hội 

đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển 

bền vững, chọn thi công công trình là hoạt động kinh doanh 

mũi nhọn, lâu dài vì đây là ngành truyền thống và mang lại 

doanh thu lợi nhuận tốt cho Công ty. Thúc đẩy và định hướng 

để CTI có thể tham gia làm Nhà thầu có các gói thầu xây lắp 

thuộc khu tái định cư của dự án Sân bay quốc tế Long Thành, 

cũng như các dự án lớn khác.

Kinh doanh sản xuất sản phẩm: Giám sát hệ thống quản lý 

vận hành sản xuất và kinh doanh mảng ống cống thoát nước 

cho các công trình từ lớn đến nhỏ trong địa bàn tỉnh cũng như 

các tỉnh lân cận, mảng kinh doanh này vẫn đang được CTI chú 

trọng và đẩy mạnh nhằm tạo sức cạnh tranh với các doanh 

nghiệp cùng ngành, đóng góp tỷ lệ cao về lợi nhuận cho Công 

ty.

Hoạt động khai thác mỏ đá: Hoạt động khai thác mỏ đá vẫn 

là thế mạnh của CTI, vì vậy việc tăng cường quản lý khai thác 

mỏ được CTI chú trọng, doanh thu mảng đá là đòn bẩy cho CTI 

tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ và hoàn thành các dự án BOT:

• Ngày 15/05/2021 dự án đường chuyên dùng vận chuyển 

vật liệu xây dựng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT 

được chính thức đưa vào khai thác, thu phí hoàn vốn.

• Ngày 20/10/2021 dự án đầu tư xây dựng dự án đường 

319 nối dài và nút giao với đường cao tốc HLD theo hình 

thức hợp đồng BOT được chính thức đưa vào khai thác, 

thu phí hoàn vốn.

Các dự án hạ tầng khác: Hoàn thành pháp lý cho dự án Cụm 

công nghiệp Tân An tại huyện Vĩnh Cửu và tiếp tục phối hợp 

với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 

quy hoạch cho dự án Khu công nghiệp Phước Bình nhằm đưa 

mục tiêu phát triển khu công nghiệp là chiến lược dài hơi và 

bền vững của CTI trong những năm tới.

Dịch vụ vận tải:  Theo dõi và thúc đẩy công tác kiểm soát hành 

trình các xe hoạt động trong và ngoài tỉnh; tăng cường công 

tác giảm sát tải trọng xe theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.
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Tham gia các dự án bất động sản:

• Dự án Nhà ở xã hội CTI Tower tại phường Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa hiện đang được cơ quan hữu quan cho 

quyết đoán. Dự kiến làm hồ sơ gửi cơ quan hữu quan để 

ra sổ hồng cho khách hàng trong năm 2022. Thu dòng 

tiền còn lại về cho Công ty trong năm 2022.

• Tiếp tục cho triển khai, lập và tiến hành tiếp 1 dự án nhà ở 

xã hội tại phường Phước Tân, dự kiến bắt đầu khởi công 

ngay sau khi pháp lý dự án được hoàn thành.

• Thúc đẩy và hỗ trợ ban điều hành làm việc với các cơ quan 

hữu quan nhanh chóng hoàn tất công tác GPMB cho dự 

án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân nhằm sớm 

triển khai công tác thi công hạ tầng và đưa dự án vào khai 

thác, kinh doanh tạo dòng tiền cho Công ty.

Dịch vụ thu phí đường bộ: Tiếp tục duy trì công tác giám sát, 

quản lý các hoạt động dịch vụ thu phí đường bộ một dừng, 

không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp 

thời đề xuất những cuộc họp với các cơ quan ban ngành chức 

năng để hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn trong công tác 

quản lý thu tại các trạm thu phí, bảo đảm công tác vận hành 

thu phí an toàn và trật tự.

• Kiểm tra, giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Trong 

năm 2021, hỗ trợ và thúc đẩy ban điều hành tiếp tục đầu tư và các dự án đang thực hiện, các dự án mang lại hiệu 

quả cao. Đôn đốc thu hồi nợ, giảm thiểu nợ lâu năm, thu hồi vốn nhanh từ các dự án NOXH, tạo dòng tiền tốt cho 

Công ty.

• Tiếp tục cho điều chính cơ cấu vay dài hạn và ngắn hạn (ngoài trừ các dự án BOT và bất động sản) và kiểm soát 

chặt chẽ các khoản vay nhằm tận dụng tối đa vòng xoay của vốn vay ngắn hạn nhanh và hiệu quả.

• Trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 vẫn còn lan mạnh khắp toàn cầu, trong đó nền kinh tế Việt 

Nam chịu tác động tiêu cực không khỏ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và định hướng của Hội đồng quản trị, cùng với 

sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty, CTI vẫn duy trì và phát triển tốt hoạt động kinh 

doanh của Công ty.

• Phát hành thành công 150 tỷ trái phiếu riêng lẻ với thời hạn 3 năm, nâng cao năng lực về tài chính cho doanh 

nghiệp, tạo đòn bẩy tài chính thực hiện đầu tư dài hạn

TÀI CHÍNH QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 07/05/2021 thành công trên tinh thần công khai, minh 

bạch.

 � Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về Quản trị công ty tại các diễn đàn, hội thảo, khóa đào tạo về Quản trị công ty 

do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM phối hợp tổ chức cũng các đơn vị uy tín trong 

nước cũng như nước ngoài.

 � Thường xuyên cập nhật và công bố thông tin cho tất cả các cổ đông và cơ quan chức năng biết về tình hình hoạt động 

của Công ty.

 � Thông qua các Công ty truyền thông trong nước, các Công ty Chứng khoán để đưa các thông tin cập nhật về tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến với các cổ đông và các nhà đầu tư. Chủ động tạo lập các buổi gặp gỡ 

lãnh đạo, trao đổi thông tin cần thiết đến các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 � Thực hiện đúng và đầy đủ về quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về tình hình hoạt động, tình hình 

quản trị Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 



Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

CHƯƠNG

 5
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Như Hoàng Chủ tịch HĐQT 1.370.000 2,17%

2 Nguyễn Xuân Quang Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc 1.627.430 2,58%

3 Nguyễn Văn Khang Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc 440.000 0,70%

4 Nguyễn Xuân Cường Thành viên HĐQT 419.958 0,67%

5 Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT - -

6 Vũ Mạnh Cường Thành viên HĐQT - -

7 Đới Hùng Cường Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc 1.100 0,002%

STT Họ và tên Chức vụ
Số lượng chức danh 

TVHĐQT tại các công ty 
khác

Chức danh quản lý do từng 
TVHĐQT của công ty nắm 
giữ tại các công ty khác

1 Trần Như Hoàng Chủ tịch HĐQT 5 -

2 Nguyễn Xuân Quang Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc 1 -

3 Nguyễn Văn Khang Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc 1 1

4 Nguyễn Xuân Cường Thành viên HĐQT - 1

5 Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT - 1

6 Vũ Mạnh Cường Thành viên HĐQT - -

7 Đới Hùng Cường Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc - 1

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp

1 Trần Như Hoàng Chủ tịch 18/18 100%

2 Nguyễn Xuân Quang Thành viên 18/18 100%

3 Nguyễn Văn Khang Thành viên 18/18 100%

4 Nguyễn Xuân Cường Thành viên 18/18 100%

5 Trần Văn Kính Thành viên 12/18 66,6% Miễn nhiệm

6 Nguyễn Hồng Hải Thành viên 18/18 100%

7 Ngô Văn Lực Thành viên 12/18 66,6% Miễn nhiệm

8 Vũ Mạnh Cường Thành viên 5/18 27,7% Bổ nhiệm

9 Đới Hùng Cường Thành viên 5/18 27,7% Bổ nhiệm

Danh sách Hội đồng quản trị (tính đến ngày 31/12/2021)

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (tính đến ngày 31/12/2021)

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/2021/NQ-HĐQT 07/01/2021

 » Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2020

 » Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

 » Thông qua các hoạt động đầu tư năm 2021

 » Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT

 » Thông qua điều khoản thi hành

2 02/2021/NQ-HĐQT 07/01/2021
Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của 
Công ty tại Ngân hàng OceanBank 

3 03/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021
Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của 
Công ty tại Ngân hàng OceanBank

4 04/2021/NQ-HĐQT 23/02/2021

Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm 
công nghiệp Tân An” (dự án); Địa điểm xây dựng: xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết 
định số 472/QĐ-UBND ngày 18/02/2020

5 05/2021/NQ-HĐQT 08/03/2021 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

6 06/2021/NQ-HĐQT 23/03/2021

 » Thông qua việc phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ 
năm 2021.

 » Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
của Công ty.

 » Thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

 » Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021

7 07/2021/NQ-HĐQT 24/03/2021 Thông qua việc mua 1 xe tải cẩu phục vụ việc cầu ống cống sản xuất tại Công ty

8 08/2021/NQ-HĐQT 12/04/2021
Thông qua việc chấp thuận cho bên chuyển nhượng thế chấp tài khoản cho bên 
nhận thế chấp là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Đồng Nai 
để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại OceanBank Đồng Nai

9 09/2021/NQ-HĐQT 16/04/2021 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Các Nghị quyết/Quyết dịnh của Hội đồng quản trị năm 2021
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10 09A/2021/NQ-HĐQT 16/04/2021

Thông qua việc trình kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 đã được 
kiểm toán

Thông qua việc trình đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Thông qua việc trình đại hội chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Thông qua việc trình đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi phí hoạt động và 
thù lao HĐQT, BKS và ban thư ký năm 2021.

Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 các nội dung Ủy quyền cho 
HĐQT thực hiện trong năm 2021

Thông qua việc trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Thông qua việc trình đại hội việc sửa đổi và điều chính bổ sung điều lệ Công ty 
theo quy định mới

Thông qua việc trình đại hội Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt 
động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông qua việc trình đại hội bổ sung và thay thế các thành viên xin thội chức 
danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

11 10/2021/NQ-HĐQT 26/04/2021
Thông qua việc Công ty bảo lãnh thanh toán vô điều kiện không hủy ngang cho 
toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận

12 11/2021/NQ-HĐQT 26/04/2021
Thống nhất ủy quyền xử lý xin thôi việc tự nguyện của Kế toán trưởng và các Phó 
Tổng Giám đốc

13 12/2021/NQ-HĐQT 01/06/2021
Phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu có bảo đảm của Công 
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO với hình thức riêng lẻ, không 
chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền năm 2021

14 13/2021/NQ-HĐQT 07/07/2021
Thông qua việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Tân An bằng 
hình thức phát hành bảo lãnh thanh toán tại OceanBank

15 14/2021/NQ-HĐQT 26/08/2021
Thông qua việc mua 02 xe cứu thương để hỗ trợ và cùng đồng hành với địa 
phương trong công tác phòng chống dịch covid trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16 15/2021/NQ-HĐQT 06/09/2021 Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền

17 16/2021/NQ-HĐQT 07/11/2021
Thông qua phương án vay vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022, 
bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,.. tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch, thế chấp tài sản đảm bảo

18 17/2021/NQ-HĐQT 24/12/2021 Thông qua việc hủy hợp đồng nhận chuyển nhượng đất CAM KẾT MỘT NIỀM TIN

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Thành viên HĐQT độc lập đóng vai trò tham mưu, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành một cách khách quan, công 

bằng và đảm bảo tránh các xung đột lợi ích xảy ra. Trong năm 2021, thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty đã tham 

gia các cuộc họp của HĐQT để đóng góp ý kiến, đề xuất định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh của công ty; đồng thời theo 

dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên của 

HĐQT theo Điều lệ của Công ty. Bên cạnh đó, các thành viên độc lập hội đồng quản trị đã đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các 

cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu sổ cũng như các chủ thể khác như chủ nợ, người lao động, khách hàng.
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Ban Kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Vũ Thị Hồng Trưởng ban - -

2 Đậu Thị Huyền Thành viên - -

3 Nguyễn Thị Thúy Thành viên - -

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Vũ Thị Hồng Trưởng ban 18/18 100%

2 Đậu Thị Huyền Thành viên 18/18 100%

3 Nguyễn Thị Thúy Thành viên 18/18 100%

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát (tính đến ngày 31/12/2021)

Danh sách Ban Kiểm soát (tính đến ngày 31/12/2021)

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ 
đông

Trong năm 2021, BKS tiếp tục thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo ở nhiều cấp độ và khía cạnh hoạt động, bao gồm:

 � Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện và kế hoạch đề ra 

trong Nghị quyết bao gồm kết quả kinh doanh, tiến độ đầu tư tài sản, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

 � Giám sát tình hình tài chính năm 2021: BKS đã rà soát, phân tích các công tin và số liệu trên báo cáo tài chính hàng quý kết 

hợp trao đổi với Kiểm toán độc lập để kịp thời cập nhật, phân tích các kết quả soát xét/kiểm toán cũng như các biến động 

của khoản mục trên báo cáo tài chính.

 � Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: BKS đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ các kết quả kiểm tra, đánh giá của kiểm toán 

nội bộ đối với các quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt đọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt hình hình kinh doanh thực 

tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào 

Đại hội tháng 05/2021.
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Tổng thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc năm 2021 là: 7.137.944.423 đồng

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...) 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

1 Victory Holding 
Investment Limited

Nhóm nhà đầu tư 
nước ngoài là cổ 

đông lớn
4.747.140 7,54% 0 0% Đầu tư

Hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Giao dịch với các bên liên quan

Bên liên quan Mối quan hệ Tính chất giao dịch Phát sinh trong 
năm

Số dư cuối kỳ  phải 
thu (phải trả)

Nguyễn Thị Hồng Cúc Bên liên quan Trả trước tiền mua đất (30.699.300.000) -

Trương Hồng Loan Bên liên quan Trả trước tiền mua đất (66.499.200.000) -

Nguyễn Văn Thuận Bên liên quan Trả trước tiền mua đất 20.618.746.000 5.855.990.000

Nguyễn Xuân Hòa Bên liên quan Trả trước tiền mua đất - 2.729.100.000

Đầu Văn Dương Bên liên quan Trả trước tiền mua đất 21.381.672.000 3.618.272.000

Nguyễn Văn Thuận Bên liên quan Tạm ứng mua đất 17.967.550.000 18.140.260.000

Trần Thị Huyền Trang Bên liên quan Tạm ứng mua đất 20.000.000.000 -

Đầu Văn Dương Bên liên quan Tạm ứng mua đất 26.120.527.000 18.417.942.300

Nguyễn Xuân Hòa Bên liên quan Tạm ứng mua đất 23.700.000.000 23.700.000.000

Phạm Minh Long Bên liên quan Tạm ứng mua đất 6.951.000.000 -

Phạm Thị Ánh Tuyết Bên liên quan Tạm ứng mua đất (5.000.000.000) -

Nguyễn Thị Phương Thức Bên liên quan Tạm ứng mua đất (5.000.000.0000 -

Bùi Thị Hiên Bên liên quan Thanh toán tiền vay (20.000.000.000) -

Bừi Hùng Cường Bên liên quan Thanh toán tiền vay (10.000.000.000) -
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Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo Công ty được vận hành 

suôn sẻ; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích chung của công ty nói chung và của các cổ đông nói riêng; tạo mọi điều kiện cho việc 

giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả. 

Năm 2021, Công ty đã tiếp tục rà soát và nâng cao năng lực của hệ thống quản trị, hướng tới các mục tiêu chính là: hoàn thiện 

toàn bộ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường; tối ưu hóa các công cụ quản trị nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động. Theo đó, Công ty có thể tận dụng được tối đa các nguồn lực trong công ty. Cụ 

thể, trong năm 2021, HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác 

quản trị Doanh nghiệp bao gồm: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Bên cạnh đó, CTI cũng hỗ trợ Ban lãnh đạo tham gia các buổi giao lưu, các lớp học về quản trị công ty nhằm tiếp cận những 

hướng quản trị mới, hiệu quả hơn. Nhờ đó mà Ban Lãnh đạo Công ty có thể cập nhật đầy đủ, chính xác các văn bản hướng dẫn 

Luật mới của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán, cũng như nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tiềm năng của thị trường, 

tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư đối với CTI.

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty
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