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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa Quý cổ đông
Năm 2013 vừa qua là năm mà công ty có
những thay đổi lớn về định hƣớng hoạt động
cũng nhƣ hoàn thiện bộ máy nhân sự chủ
chốt, sự thay đổi này không những sẽ mang
lại cho công ty bƣớc đệm vững chắc mà còn
cơ cấu đƣợc các hoạt động kinh doanh phù
hợp với thị trƣờng và với tình hình tài chính
của công ty. Năm 2013 thị trƣờng vẫn còn
khó khăn đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên hoạt động của công ty cũng
bị ảnh hƣởng và còn nhiều khó khăn. Trƣớc sự khó khăn của thị trƣờng bất động sản,
Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nƣớc và Bộ xây dựng triển khai gói hỗ trợ thị trƣờng
bất động sản trị giá 30.000 tỷ đồng. Với tình hình đó Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc
Hoàng Quân Mê Kông đã có những biến chuyển tốt & thanh khoản có phần tăng lên, đó
chính là kết quả của sự chỉ đạo đúng đắn, linh hoạt, kịp thời trong chiến lƣợc kinh doanh
của Hội đồng quản trị, sự nhiệt huyết của Ban điều hành cùng sự nỗ lực của đội ngủ
CBNV trẻ trung, năng động, đặc biệt là sự ủng hộ to lớn từ Quý cổ đông Công ty Hoàng
Quân Mê Kông.
Tôi thay mặt cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tự hào khẳng định rằng chúng ta đã
vƣợt qua khó khăn và đã rất cố gắng để đạt đƣợc nhiều mục tiêu hoạt động đã đặt ra cho
năm 2013, tuy lợi nhuận không cao nhƣng công ty không bị thua lỗ nhƣ những công ty
cùng ngành khác. Cụ thể: Kết thúc năm 2013, Công ty Hoàng Quân Mê Kông đạt mức
doanh thu 117.605 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 1.1 tỷ đồng.
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Năm 2014 sẽ là năm vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn, nhƣng cũng là một năm bản lề
cho sự phát triển mạnh mẽ đặc biệt của công ty Hoàng Quân Mê Kông sau khi đã thực
hiện tái cơ cấu. Vì vậy Ban lãnh đạo công ty đã đƣa ra định hƣớng kinh doanh của Công ty
Hoàng Quân Mê Kông theo hƣớng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản trong
lĩnh vực nhà ở thƣơng mại thu nhập thấp có hƣởng ƣu đãi từ Chính phủ và tăng cƣờng
dịch vụ tài chính, giáo dục. Đồng thời phải rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch theo hƣớng có
cơ cấu hợp lý và quan trọng nhất là tập trung chuyển đổi dự án Khu nhà ở chuyên gia –
công nhân Khu công nghiệp Bình Minh sang dự án Nhà ở thƣơng mại xã hội để giúp cho
Công ty Hoàng Quân Mê Kông thuận lợi cho phƣơng án tiêu thụ sản phẩm tạo khả năng
tăng thu lợi nhuận lớn trong tƣơng lai, tạo sự phát triển bền vững cho Công ty Hoàng
Quân Mê Kông.
Chúng tôi tin tƣởng rằng với đƣờng lối kinh doanh nhƣ vậy, trong năm tới Công ty Hoàng
Quân Mê Kông sẽ tiếp tục nhận đƣợc sự ủng hộ không ngừng của các Quý vị, sự đồng sức
chung lòng của tập thể CBNV để Công ty Hoàng Quân Mê Kông tiếp tục gặt hái đƣợc
những thành công mới trên con đƣờng phát triển của mình.
Xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ, giúp đỡ của các Quý vị trong thời gian qua.
Xin kính chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự phát
triển của Công ty Hoàng Quân Mê Kông.
Trân trọng,
Tiến sĩ TRƢƠNG ANH TUẤN
Chủ tịch HĐQT
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CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2013
Hoàng Quân Mê Kông tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MEC)
Ngày 25-28/11/2013. tại tỉnh Vĩnh Long, Công ty Hoàng Quân MêKông đã tham dự Diễn đàn
Hợp tác kinh tế đông bằng sông Cửu Long-Vĩnh Long nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, xúc tiến
đầu tƣ, thƣơng mại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Công ty, và cùng đoàn tham
quan dự án tiêu biểu của Hoàng Quân Mê Kông tại tỉnh Vĩnh Long, dự án phức hợp Khu công
nghiệp – Cảng – Khu dân cƣ Bình Minh do Công ty làm chủ đầu tƣ.
Thêm 01 nhà máy ký hợp đồng mới tại Khu công nghiệp Bình Minh:
Ngày 11/04/2013 Công ty Cổ Phần Thạch Anh Bình Minh đã ký hợp đồng với Công ty để thuê lại
40.000 m2 sản xuất gạch không nung
Khu công nghiệp Bình Minh chào đón đối tác mới:
-

Công ty Pou Chen Việt Nam (Giày da Đài Loan)

-

Tập đoàn may mặc Thái Lan

-

Công ty GreeFeed (thức ăn gia súc gia cầm)

-

Công ty BIOMAX- Đài Loan chế biến gỗ, chấu

-

Công ty thiết bị điện công nghiệp

-

Công ty Yến Sào Sài Gòn
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MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2014:
Hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng tại dự án Khu dân cƣ Bình Minh;
Tập trung bán mới và cho thuê Khu dân cƣ Bình Minh, bán mới Khu dân cƣ Hạnh Phúc và đẩy
mạnh việc xúc tiến cho thuê Khu công nghiệp Bình Minh;
Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp và Khu nhà ở Bình Minh;
Tập trung xây dựng các dịch vụ vui chơi giải trí nhƣ sân tennis, sân bóng đá mini… và các dịch
vụ khác tại dự án.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Tập trung vào ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, trong đó cần phân khúc nhà ở cho
ngƣời có thu nhập trung bình và nhà ở xã hội là sản phẩm chủ lực.
Tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động mua bán dự án và hợp tác đầu tƣ.
Thực hiện chiến lƣợc phát triển bền vững.
Về chiến lƣợc đầu tƣ, Công ty tập trung đầu tƣ vào lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả đầu tƣ trực
tiếp hoặc góp vốn với các đơn vị khác để thực hiện các dự án đầu tƣ – kinh doanh bất động sản.
Công ty chủ yếu tập trung đầu tƣ vào các Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan và Cảng; Khu đô
thị ven thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty dựa trên nền tảng quỹ đất
lớn hiện có và có tiềm năng mở rộng quỹ đất cao ở các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đầu
tƣ theo hình thức thành lập dự án, sau đó kêu gọi các đối tác lớn góp vốn kinh doanh.
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RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Mỗi doanh nghiệp hoạt động đều chịu rất nhiều áp
lực rủi ro từ nhiều khía cạnh khác nhau. Những rủi
ro này không chỉ ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp
đến sản xuất kinh doanh mà còn tác động đến
chiến lƣợc, định hƣớng phát triển của doanh
nghiệp. Ý thức đƣợc tầm quan trọng của quản trị
rủi ro, Hoàng Quân Mê Kông đã thiết lập một hệ
thống quản lý rủi ro nhằm tầm soát những rủi ro
mà doanh nghiệp có nguy cơ gặp phải trong suốt
quá trình phát triển, bao gồm:
1. Rủi ro về lãi suất
Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tƣơng lai của một công cụ tài
chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trƣờng. Rủi ro thị trƣờng do thay đổi lãi
suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn và các khoản vay và nợ với
lãi suất thả nỗi.
Hoạt động trong ngành đầu tƣ và kinh doanh bất động sản, biến động lãi suất có tác động rất lớn
đối với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đặc thù của ngành, để thực hiện các dự án
bất động sản có vốn đầu tƣ lớn, tỷ lệ nợ vay của các công ty trong ngành là khá cao. Vì vậy, lãi
suất vay ảnh hƣởng trực tiếp đến chi phí tài chính của Công ty. Ngoài ra, khi lãi suất cao cũng ảnh
hƣởng lớn đến nhu cầu khách hàng của Công ty.
Nhƣ vậy, rủi ro về biến động lãi suất ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công
ty. Với những chính sách của Ngân hàng Nhà nƣớc nhƣ hiện nay, lãi suất thị trƣờng có xu hƣớng
giảm trong thời gian sắp tới và rủi ro lãi suất đối với Công ty cũng đƣợc giảm thiểu.
2. Rủi ro về luật pháp
Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên hệ thống pháp lý cũng đang dần hoàn thiện, chính
sách thay đổi linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy các văn
bản pháp quy không tránh khỏi những bất cập và chồng chéo nhau, gây nên không ít khó khăn cho
cả cơ quan hữu quan lẫn những cá nhân, tổ chức thực hiện.
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Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tƣ bất động sản, hoạt động kinh
doanh của Hoàng Quân Mê Kông đƣợc chi phối chủ yếu bởi Luật Dân Sự, Luật Thƣơng Mại,
Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tƣ, Luật Chứng Khoán, Luật Xây Dựng, Luật Kinh Doanh Bất
Động Sản và Luật Đất Đai... Sự thay đổi, điều chỉnh của các văn bản luật trên sẽ gây ảnh hƣởng
đến chính sách đầu tƣ, định hƣớng phát triển và kết quả kinh doanh của Công ty.
Tuy nhiên, cùng với việc tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế và theo tiến trình gia nhập
WTO, Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục pháp lý
nhằm tạo một môi trƣờng pháp lý lành mạnh và ổn định cho các doanh nghiệp trong và ngoài
nƣớc hoạt động. Nhƣ vậy rủi ro về luật pháp của Công ty sẽ đƣợc hạn chế tối đa.
3. Rủi ro thị trường
Là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và phát triển dự án, công ty sẽ chịu
tác động trực tiếp của thị trƣờng: nguồn cung, khả năng thanh khoản, xu hƣớng phát triển sản
phẩm… Đồng thời, khủng hoảng kinh tế làm giảm sức cầu đối với các sản phẩm bất động sản và
thị trƣờng bất động sản đóng băng trong thời gian dài đã gây không ít khó khăn cho các doanh
nghiệp cùng ngành.
Việc tăng lãi suất dẫn đến sự gia tăng chi phí tài trợ đối với những ngƣời mua tiềm năng, giảm
khả năng chi trả để mua các bất động sản. Trong khi đó, nguồn cung dự án không ngừng tăng lên,
nếu khó khăn về tài chính, khách hàng sẽ cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm.
4. Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro đã nêu, Hoàng Quân Mê Kông còn có các rủi ro nhƣ thiên tai, dịch bệnh, chiến
tranh, hỏa hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con
ngƣời và tình hình hoạt động chung của Công ty.
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CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh
- Địa điểm: ấp Mỹ Hƣng, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- Quan hệ: Công ty có liên kết
- Tỷ lệ sở hữu: 21% vốn điều lệ
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Hoạt động kinh doanh: dịch vụ bốc xếp, cho thuê mặt bằng, kho bãi
- Tình hình tài chính năm 2013: doanh thu 5.059 triệu đồng, lợi nhuận trƣớc thuế 153 triệu đồng,
lợi nhuận sau thuế 122 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Xây Dựng Phát triển Nhà Bảo Linh.
- Địa điểm: 288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Quan hệ: Công ty có liên kết
- Tỷ lệ sở hữu: 40% vốn điều lệ
- Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng
- Hoạt động kinh doanh: đo đạc, san lắp, thiết kế, xây dựng, trang trí nội thất,..
- Tình hình tài chính năm 2013: doanh thu 43.001 triệu đồng, lợi nhuận trƣớc thuế 999 triệu
đồng, lợi nhuận sau thuế 999 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Cấp nƣớc Bình Minh
- Địa điểm: ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- Quan hệ: Công ty có liên kết
- Tỷ lệ sở hữu: 25% vốn điều lệ
- Vốn điều lệ: 8 tỷ đồng
- Hoạt động kinh doanh: Khai thác xử lý và cung cấp nƣớc
- Tình hình tài chính năm 2013: khánh thành và đƣa vào hoạt động trong tháng 03/2014.
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1

Ông TRƢƠNG ANH TUẤN sinh năm 1964 tại Ninh Thuận, có học hàm tiến sĩ Quản Trị

Kinh Doanh, từ năm 1990 đến nay ông đã giữ vị trí quan trọng cho những Công ty lớn trong và
ngoài nƣớc. Kế toán trƣởng - Trƣởng phòng Kế hoạch Công ty xây dựng Ninh Phƣớc - Ninh
Thuận, Trƣởng phòng Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Nghi Gia (Singapore) –
Tp.HCM, Trƣởng phòng Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Phƣớc (Indo) –
Tp.HCM, Trƣởng phòng Kinh doanh, Trợ lý Giám đốc Công ty Thành Danh – Việt Nam. Hiện
nay ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Quân Mê Kông, ngoài ra Ông còn nắm giữ
các vị trí cao nhất của một số Công ty và chi nhánh của Hoàng Quân ở các tỉnh, thành phố và Khu
vực phía Nam.

2

Ông TĂNG VĂN LẪM sinh năm 1952 tại Vĩnh Long, là cử nhân chính trị, Đại học Giao

Thông Vận Tải, từ năm 1972 đến 2008 ông đã giữ vị trí quan trọng trong cơ quan Nhà nƣớc. Cán
bộ xã, Cán bộ huyện, Giám đốc Sở Giao Thông vận tải Tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay Ông là Phó chủ
tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Hoàng Quân Mê Kông.

3

Ông PHẠM NGỌC MINH ĐỨC sinh năm 1977 tại Bà Rịa- Vũng Tàu, là Kỹ sƣ – ĐH Nông

Lâm và là một Thạc sỹ quản trị kinh doanh- ĐH Columbia Southern University, Từ năm 2002 đến
nay ông giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh Khu công nghiệp và xúc tiến đầu tƣ. Hiện nay ông là
thành viên HĐQT của Công ty Hoàng Quân Mê Kông. Ngoài ra ông ông giữ nhiều chức vụ quan
trọng của các Công ty trong Hệ thống Hoàng Quân.

4

Ông PHAN HÙNG KHƢƠNG sinh năm 1963 tại Cà Mau, là Cử nhân kinh tế, có nhiều

kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Từ năm 1981 ông công tác ở Sở tài chính
tỉnh Minh Hải, Sở tài chính tỉnh Cà Mau. Từ năm 2007 đến nay ông ông giữ nhiều chức vụ quan
trọng tại Công ty Hoàng Quân Mê Kông. Hiện nay ông là thành viên HĐQT của Công ty Hoàng
Quân Mê Kông. Ngoài ra ông giữ nhiều chức vụ quan trọng của các Công ty trong Hệ thống
Hoàng Quân.

5

Ông CAO VĂN HẢI sinh năm 1975 tại Phan Rang-Ninh Thuận, là Kỹ sƣ xây dựng- ĐH

Thủy Lợi Hà Nội. Từ năm 1999 đến năm 2006 công tác tại Trung tâm Đại học 2, trƣờng ĐH Thủy
Lợi Hà Nội, từ 2006 đến năm 2009 công tác tại Ban quản lý dự án bộ nông nghiệp phát triển nông
thôn Việt Nam. Hiện nay giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh tại Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc
Hoàng Quân Mê Kông và giữ nhiều chức vụ quan trọng khác trong các Công ty thuộc hệ thống
Hoàng Quân.
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BAN TỔNG GIÁM

1

ĐỐC

2

3

1

Ông TĂNG VĂN LẪM – Tổng giám đốc (xem thông tin tại phần giới thiệu HĐQT)

2

Ông PHAN HÙNG KHƢƠNG – Phó TGĐ (xem thông tin tại phần giới thiệu HĐQT)

3

Ông NGÔ QUANG DUY sinh năm 1978 tại Vĩnh Long, có trình độ chuyên môn Cử nhân

Kinh tế, Cử nhân Anh văn. Từ năm 2000 đến 2002 công tác tại Công ty Bóng đèn Điện Quang, từ
2002 đến năm 2008 công tác tại Công ty sơn Nippon. Hiện nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Kinh doanh tại Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông và giữ nhiều chức vụ quan
trọng khác trong các Công ty thuộc hệ thống Hoàng Quân.
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BAN KIỂM SOÁT

1

2

3

1 Bà VŨ THỊ PHƢƠNG THỦY sinh năm 1979 tại TP.HCM là Cử nhân kế toán. Trƣớc khi
công tác tại Công Ty Hoàng Quân MêKông, từ năm 2007 đến 2009 là trƣởng nhóm kiểm toán
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Việt Nam. Hiện nay bà giữ chức vụ Trƣởng ban kiểm soát của
Công ty Hoàng Quân Mê Kông và nhiều chức vụ quan trọng khác trong hệ thống Công ty Hoàng
Quân.

2 Ông HUỲNH TIẾN HẢI sinh năm 1977 tại Vĩnh Long là Cử nhân kinh tế. Trƣớc khi công
tác tại Công ty Hoàng Quân Mê Kông, từ năm 1999 đến 2003 công tác tại trƣờng THCS Phú Lộc,
từ năm 2004 đến năm 2010 công tác tại Công ty Cổ Phần may Vĩnh Tiến, Hiện tại ông đang là
thành viên ban kiểm soát và nhiều chức vụ quan trọng khác trong Công ty Hoàng Quân Mê Kông.

3 Ông LÊ VĂN ĐỨC sinh năm 1979 tại Vĩnh Long, là Kỹ sƣ xây dựng. Trƣớc khi công tác
tại Công ty Hoàng Quân Mê Kông, từ năm 2004 đến 2008 Công tác tại Công ty TNHH XD ICC,
Công ty TNHH XD D&C, Công ty CP Việt kiến trúc Hiện tại ông đang là thành viên ban kiểm
soát Công ty Hoàng Quân Mê Kông và là Trƣởng ban QLDA Công ty Hoàng Quân Mê Kông.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2013, vẫn là một năm rất khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam
nói chung và Công ty Hoàng Quân Mê Kông nói riêng, lãi suất ngân hàng tuy có giảm nhƣng
doanh nghiệp vẫn còn khó tiếp cận nguồn vốn, thị trƣờng bất động sản kh vực đồng bằng sông
cửu long vẫn trầm lắng, hàng tồn kho vẫn còn rất cao…hoạt động của Công ty trong năm 2013
cũng bị ảnh hƣởng nặng. Tuy nhiên với định hƣớng đúng đắn, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm
của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã tạo đƣợc những chuyển biến tích cực, đặt nến tảng
cho hƣớng phát triển của Công ty trong những năm sắp tới.
THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2013:
Năm 2013, Hội Đồng Quản Trị đã tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều
lệ của Công ty, cụ thể là chỉ đạo và giám sát Ban tổng giám đốc Công ty thực hiện các chỉ tiêu mà
Nghị quyết năm 2013 đã đề ra. Hội đồng quản trị đã duy trì mỗi tháng họp một lần để trực tiếp
kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng nhƣ chỉ đạo quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty nhằm mang lại kết quả thiết thực.
Hội Đồng Quản Trị đã có những chủ trương lớn như sau:
- Xác định phân khúc thị trƣờng chiến lƣợc và chủ yếu là nhà ở cho ngƣời có thu nhập trung bình
nên tƣơng ứng theo dòng sản phẩm có giá trung bình. Điều chỉnh một phần dự án Khu nhà ở Bình
Minh từ nhà ở thƣơng mại sang dự án nhà ở xã hội và cho thuê nhằm tận hƣởng các chế độ chính
sách ƣu đãi của Nhà nƣớc đối với chƣơng trình nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị
trƣờng.
- Tiếp tục kêu gọi đầu tƣ vào dự án Khu công nghiệp Bình Minh thông qua việc tham dự các diễn
đàn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc.
- Thành lập trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hoàng Quân Mê Kông về cơ bản đáp ứng đƣợc
nguồn nhân lực có trình động trung cấp chuyên nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
và khu vực lân cận.
- Trong năm 2013, Công ty đã giảm tỷ lệ góp vốn vào Công ty cổ phần Cảng Bình Minh, Công ty
cổ phần bất động sản Kiên Quân.
CÔNG TY CP TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG
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Khoản đầu tƣ vào các dự án của Công ty Hoàng Quân Cần Thơ, Công ty Cấp Nƣớc Bình Minh và
Công ty Giải trí Bình Minh sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả.
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BTGĐ CÔNG TY:
Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng của Hội đồng
quản trị. Cụ thể:
Về kinh doanh:
Tập trung bán và cho thuê các dự án Khu nhà ở Bình Minh, Khu công nghiệp Bình Minh, Khu
nhà ở Hạnh Phúc.
Điều chỉnh quy hoạch dự án, điều chỉnh căn hộ, đƣa ra giải pháp thi công có hiệu quả, tiết kiệm
chi phí, cải tổ công tác quản lý dự án…tất cả nhằm đƣa đến khách hàng những căn hộ có diện tích
trung bình và nhỏ, thiết kế đẹp, thi công chất lƣợng, giá thành thấp.
Liên kết với Ngân hàng BIDV để hỗ trợ vốn cho khách hàng mua nhà, tổ chức công tác bán hàng
và chăm sóc khách hàng.
Công tác nhân sự:
Ban Tổng giám đốc đã từng bƣớc cũng cố lại đội ngũ nhân sự. Đã cắt giảm những nhân sự yếu
kém, tiết kiệm quỹ lƣơng và tăng thu nhập cho ngƣời lao động. Thực hiện chính sách đãi ngộ
tƣơng xứng và môi trƣờng làm việc nhiều cơ hội thăng tiến cho những ngƣời có năng lực, gắn bó
lâu dài với Công ty.
Xây dựng môi trƣờng làm việc năng động thoải mái và hiệu quả cho ngƣời lao động.
Công tác quan hệ Nhà đầu tƣ:
Trong bối cảnh thị trƣờng bất động sản còn gặp rất nhiều khó khăn, cầu thị trƣờng còn rất yếu, do
vậy mặc dù doanh thu chỉ đạt 36,87%, lợi nhuận chỉ đạt 2,81%, nhƣng những nỗ lực và thành quả
mà Ban tổng giám đốc đã thực hiện đƣợc trong năm qua đƣợc Hội đồng quản trị đánh giá là chấp
nhận đƣợc, đáng khen ngợi.
Luôn quan tâm, chăm sóc tốt các khách hàng, các nhà đầu tƣ, tổ chức các sự kiện bán hàng, tham
gia các buổi hội thảo về xúc tiến đầu tƣ trong và ngoài nƣớc.
PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:
Năm 2014, Hội đồng quản trị đã thống nhất cao mục tiêu phát triển là:
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Tiếp tục tái cấu trúc Công ty một cách toàn diện. Bao gồm tái cấu trúc vốn, tái cấu trúc sản phẩm,
tái cấu trúc bộ máy.
Tiếp tục thực hiện giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Phát huy tính hiệu quả trong khâu thiết kế
và thi công các dự án của Công ty.
Tham gia tích cực các hoạt động của Công ty.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN TRONG NĂM 2014:
Doanh thu

: 100 tỷ đồng

Lợi nhuận

: 10 tỷ đồng

Cổ tức

: không chia cổ tức

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vƣợt qua những thử thách để cải tổ và phát
triển Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị cũng
mong muốn tiếp tục đƣợc tin tƣởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động
của Công ty.
Xin trân trọng kính báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TS. TRƢƠNG ANH TUẤN
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:
Năm 2013 nhìn chung vẫn còn khó khăn đặc biệt là đối với khu vực Đồng bằng sông cửu long.
Ban Tổng Giám đốc đã rất nổ lực để thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm
đảm bảo thực hiện đúng các định hƣớng kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ
đông đã thông qua; đảm bảo điều hành kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn qui định
trong Điều lệ Công ty. Cụ thể:
Tập trung vào ngành nghề chính của Công ty là khu công nghiệp và phát triển nhà ở thu nhập
thấp, trong đó nhà ở cho ngừơi có thu nhập trung bình, nhà ở cho thuê và Khu công nghiệp là
dòng sản phẩm chính.
Trong năm 2013 thị trƣờng bất động sản còn trầm lắng, lãi suất cho vay tuy đã giảm nhƣng doanh
nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn, tiêu thu sản phẩm vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, So với kế
hoạch đề ra Công ty vẫn đạt đƣợc doanh thu 36.87%, lợi nhuận sau thuế 2.81 %
Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:
Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ hoàn thành

năm 2013

năm 2013

kế hoạch

Doanh thu thuần

250.932.500.000

92.513.379.728

36.87%

Giá vốn

160.891.550.000

21.852.889.991

13.58%

Lãi gộp

90.040.950.000

70.660.489.737

78.48%

Chi phí hoạt động

15.000.000.000

9.221.093.791

61.47%

Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh

52.040.950.000

5.431.542.325

10.44%

Lợi nhuận tài chính

12.000.000.000

-56.007.853.621

-200.000.000

-2.729.886.695

Lợi nhuận trƣớc thuế

51.840.950.000

2.701.655.630

5.21%

Lợi nhuận sau thuế

40.080.950.000

1.128.046.671

2.81%

Chỉ tiêu

Lợi nhuận khác

Những tiến bộ Công ty đạt đƣợc trong năm 2013: Trong năm 2013 thị trƣờng bất động sản vẫn
chƣa khởi sắc nhiều, lƣợng hàng hóa tồn kho cao. Công ty đã mạnh dạng điều chỉnh giảm diện
tích xây dựng, tiết giảm trong khâu thiết kế và xây dựng từ đó giảm đƣợc giá thành sản phẩm, phù
hợp với nhu cầu của thị trƣờng, cụ thể ở các dự án:
► Khu nhà ở Bình Minh
CÔNG TY CP TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

15

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013

► Khu nhà ở Hạnh Phúc
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:
Bảng cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty:
Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu

Năm trƣớc
năm 2012

Tăng/giảm

891.457.604.008

265.786.797.675

29.81%

301.030.172.785

514.035.519.994

-213.005.347.209

-41.44%

1.106.078.636.951

1.054.425.233.156

51.653.403.795

4.90%

351.067.890.846

1.128.046.671

0.32%

Năm đánh giá
năm 2013
1.157.244.401.683

352.195.937.517

Tỷ trọng

Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty:
Qua bảng cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty cuối năm tài chính 2013, cơ cấu tài sản của Công
ty thay đổi theo xu hƣớng giảm tỷ trọng tài sản dài hạn, tăng tài sản ngắn hạn.
Tài sản dài hạn năm 2013 giảm so với năm 2012 là 41.44% tƣơng đƣơng số tiền là 213.005.347.209
VNĐ.
Nợ phải trả tăng 4.90% tƣơng ứng số tiền 51.653.403.795 VNĐ là do trong năm Công ty tiếp tục
đầu tƣ xây dựng các dự án trong năm.
Vốn chủ sở hữu tăng 0.32% tƣơng ứng số tiền 1.128.046.671 VNĐ là do kết quả hoạt động kinh
doanh năm 2013 mang lại lợi nhuận là 1.128.046.671 VNĐ.
NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Ban tổng giám đốc đã từng bƣớc củng cố lại bộ máy nhân sự, tiết giảm những nhân sự yếu kém, dôi
dƣ, có chính sách đào tạo thu hút nhân tài và tăng thu nhập cho ngƣời lao động.
Đối với bộ phận kinh doanh Công ty có chính sách trả lƣơng theo hiệu quả công việc và có mức
thƣởng phù hợp để kích thích hoạt động bán hàng và tinh thần làm việc của CBCNV, mang lại lợi
ích cho Công ty.
Tạo sự gắn kết của ngƣời lao động, của các phòng ban trong Công ty bằng các phong trào thể thao,
các chƣơng trình mừng ngày 8/3, 20/10…Tất cả nhằm xây dựng môi trƣờng làm việc năng động,
thoải mái và hiệu quả mang dấu ấn riêng của Công ty Hoàng Quân Mê Kông.
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
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Trong năm 2014 Công ty tập trung phát triển sản phẩm nhà ở cho ngƣời có thu nhập trung bình và
nhà ở xã hội.
Dự kiến trong năm 2014, Công ty sẽ cung ứng ra thị trƣờng khỏang 500 căn hộ cho ngƣời có thu
nhập trung bình và nhà ở xã hội theo chƣơng trình nhà ở xã hội của Chính phủ.
Tiếp tục tái cấu trúc Công ty một cách toàn diện. Bao gồm tái cấu trúc vốn, tái cấu trúc sản phẩm,
tái cấu trúc bộ máy.
Tiếp tục thực hiện giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Phát huy tính hiệu quả trong khâu thiết kế
và thi công các dự án của Công ty.
Tham gia tích cực các hoạt động của Công ty.
BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2014
Doanh thu

: 100 tỷ đồng

Lợi nhuận

: 10 tỷ đồng

Cổ tức

: Không chia cổ tức

Ban Tổng giám đốc Công ty Hoàng Quân Mê Kông, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét. Rất
mong tiếp tục nhận đƣợc sự ủng hộ của Đại hội để cùng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.
Trân trọng kính báo.
CÔNG TY CP TV TM DV ĐỊA ỐC HOÀNG
QUÂN MÊ KÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

TĂNG VĂN LẪM
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thực hiện chức năng của Ban Kiểm Soát quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty CP TV–TM–DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (HQM), quy chế hoạt động của
Công ty niêm yết. Trong năm 2013 Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện nhiệm vụ của mình.

1) HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BKS NĂM 2013:
-

Kiểm tra hoạt động đầu tƣ, kinh doanh, tài chính.

-

Kiểm tra công tác quản lý điều hành thông qua các quy chế, quy trình, quy định nội bộ. Ban kiểm
soát đã có những góp ý thiết thực đối với Ban điều hành về một số tồn tại.

-

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty.

-

Góp ý kiến với HĐQT về những vấn đề cần lƣu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phân
công từng thành viên tiếp cận thông tin liên quan để giám sát kiểm tra.

-

Phối hợp đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra việc lập báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo việc tuân
thủ các quy định góp phần duy trì báo cáo tài chính đáng tin cậy.

2) KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
-

Trong bối cảnh thị trƣờng bất động sản vẫn còn trầm lắng chƣa hồi phục, sức mua thấp, HĐQT
và Ban Tổng Gíam Đốc (BTGĐ) có nhiều nổ lực và giải pháp tích cực qua việc tái cấu trúc lại
sản phẩm cho phù hợp, đƣa ra nhiều phƣơng thức thanh toán linh hoạt để khách hàng dễ dàng
tiếp cận các sản phẩm của Công ty.

-

Ban TGĐ thực hiện tốt công tác thƣờng xuyên tổ chức họp đánh giá việc triển khai các chủ
trƣơng cuả HĐQT về đầu tƣ, kinh doanh; đánh giá chất lƣợng và hiệu quả công việc cuả các bộ
phận; chấn chỉnh kịp thời các vấn đề cần khắc phục; có giải pháp phù hợp tăng cƣờng hiệu quả
quản trị điều hành, khai thác tối đa cơ hội nhằm bổ sung hiệu quả và hạn chế rủi ro.

3) KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:
-

BKS thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2013 do Ban điều hành lập và Công ty kiểm
toán độc lập FAC soát xét. Nội dung báo cáo phản ảnh trung thực, hợp lý, kịp thời trên các khía
cạnh trọng yếu tình hình tài chính và đã tuân thủ chế độ hạch toán kế toán theo các chuẩn mực và
quy định cuả pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2013 thực hiện đúng quy định, phù hợp
với nội dung và biểu mẫu theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài
chính.
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-

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung Báo cáo tài chính năm 2013. Việc lập và trình bày đã tuân
thủ 06 nguyên tắc đƣợc quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 giúp ngƣời sử dụng hiểu rõ báo
cáo tài chính của kỳ hiện tại.

 Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2013:
a. Về kết quả kinh doanh:
ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU
1) Doanh thu thuần

Năm 2013

Năm 2012

Biến động (+-)

92.513.379.728

169.684.286.580

(77.170.906.852)

- DT kinh doanh BĐS

25.798.068.256

134.432.822.718

(108.084.390.826)

- DT hoạt động cho thuê KCN

18.999.756.696

35.139.420.455

(16.139.663.759)

47.000.000.000

-

47.000.000.000

527.568.181

-

527.568.181

187.986.595

112.043.407

75.943.188

2) Tổng lợi nhuận trƣớc thuế

2.701.655.630

20.400.627.855

(17.689.972.225)

3) Lợi nhuận sau thuế

1.128.046.671

19.694.633.211

(18.566.586.540)

- DT chuyển quyền khai thác
- DT bán vật tư
- DT dịch vụ

b. Về tài sản:
ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Tổng tài sản

Năm 2013

Năm 2012

Biến động (+-)

1.157.244.401.683

891.457.604.008

265.786.797.675

301.030.172.785

514.035.519.994

(213.005.347.209)

1.458.274.574.468

1.405.493.124.002

52.781.450.466

Tài sản ngắn hạn tăng trong đó đầu tƣ mua cổ phiếu của Cty CP TV TM DV Địa ốc
Hoàng Quân tăng đáng kể 172,5 tỷ đồng.
c. Nguồn vốn chủ sở hữu:
Nguồn vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2013 là 352,195 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tƣ
cuả chủ sở hữu 320 tỷ, lợi nhuận chƣa phân phối 28,28 tỷ) tăng 1,12 tỷ so với 2012.
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4) KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TGĐ:
-

Năm 2013 HQM vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn. Tuy nhiên mục tiêu kế
hoạch chƣa đạt đƣợc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

-

Các thành viên HĐQT và BTGĐ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đãm nhận theo quy định
của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

-

HĐQT, Ban TGĐ có cố gắng xây dựng môi trƣờng văn hóa chú trọng đến sự năng động, sáng
tạo, liêm chính, đạo đức nghề nghiệp cùng với những quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền
hạn, quyền lợi các cấp quản lý và ngƣời lao động.

-

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đƣợc giám sát thƣờng xuyên, việc
kiểm tra đƣợc thực hiện ở Công ty và cả các đơn vị thành viên có đầu tƣ tài chính. Trong phạm vi
trách nhiệm của mình Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, BTGĐ không để xảy ra thiếu sót hay vi
phạm lớn ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Có sự thận trọng, tính toán khoa
học trƣớc các quyết định đầu tƣ, kinh doanh. Ban kiểm soát chƣa thấy điều bất thƣờng trong
công tác quản lý điều hành.

5) SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BTGĐ:
-

BKS có phối hợp với HĐQT và BTGĐ trong việc giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật,
điều lệ của công ty.

-

Trƣởng BKS tham dự, góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và BTGĐ.

-

BKS đƣợc cung cấp khá đầy đủ số liệu trong quá trình giám sát kiểm tra, đƣợc tiếp cận tài liệu để
kiểm tra tính sát thực cuả thông tin tiếp nhận.

6) KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:
-

BKS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra các chủ
trƣơng của HĐQT và hoạt động điều hành của BTGĐ; gồm:

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
+ Đánh giá việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.
+ Giám sát việc sử dụng vốn, các nội dung chi phí trong đầu tƣ kinh doanh.
+ Giám sát việc chấp hành Pháp luật nhà nƣớc, Điều lệ công ty.
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-

Tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ cùng với Kiểm toán độc lập.

-

BKS sẽ tăng cƣờng kiểm tra đột xuất, nâng cao chất lƣợng, tính độc lập của công tác ban kiểm
soát.

-

Kết thúc năm tài chính Trƣởng ban sẽ báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát trƣớc ĐHĐCĐ
thƣờng niên. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty BKS sẽ soát xét kỹ lƣỡng
theo chức năng nhiệm vụ của mình, thông báo đến HĐQT để giải trình và có biện pháp khắc
phục, đồng thời báo cáo trƣớc Đại hội cổ đông.

-

BKS cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình góp phần vào mục tiêu tăng trƣởng cuả doanh
nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

Ban Kiểm Soát năm 2013 kính trình báo cáo.
TM BAN KIỂM SOÁT
TRƢỞNG BAN

VŨ THỊ PHƢƠNG THỦY
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Giá trị

Đơn vị tính

320.000.000.000

Đồng

Khối lƣợng cổ phiếu

32.000.000

Cổ phần

Cổ phần tự do chuyển nhƣợng

32.000.000

Cổ phần

0

Cổ phần

Thông tin cổ phần
Vốn điều lệ

Cổ phần hạn chế chuyển nhƣợng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định,
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông.
Hội đồng quản trị của Công ty hiện có 5 thành viên:
Stt

Họ tên

Chức vụ
Chủ tịch

Cổ phần sở Cổ phần sở
hữu trực tiếp hữu gián tiếp Tỷ lệ

1

Trƣơng Anh Tuấn

2

Tăng Văn Lẫm

Phó chủ tịch 180.000

0,56%

3

Phan Hùng Khƣơng

Thành viên

180.000

0,56%

4

Phạm Ngọc Minh Đức

Thành viên

403.000

1,26%

5

Cao Văn Hải

Thành viên

209.000

0,65%

0

Ghi
chú

10.240.000 32,00%

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các nghị quyết thông qua chủ
trƣơng, quyết định mang ý nghĩa chiến lƣợc của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban TGĐ trong
công tác triển khai các chỉ tiêu về đầu tƣ bất động sản, tài chính, giáo dục và hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.

CÔNG TY CP TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

22

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Stt

Họ tên

Chức vụ

Cổ phần sở hữu

1

Tăng Văn Lẫm

Tổng giám đốc

180.000

2

Phan Hùng Khƣơng

Phó tổng giám đốc

180.000

3

Ngô Quang Duy

Phó tổng giám đốc

0

BAN KIỂM SOÁT:
Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành,
quản lý của HĐQT và Ban TGĐ theo đúng các quy định trong điều lệ Công ty, các Nghị quyết,
các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hiện nay, cụ thể các thành viên trong ban kiểm sóat:

Stt

Họ tên

Cổ phần

Chức vụ

sở hữu

Tỷ lệ

1

Vũ Thị Phƣơng Thủy

Trƣởng ban

30.000

0,94%

2

Huỳnh Tiến Hải

Thành viên

20.000

0,063%

3

Lê Văn Đức

Thành viên

5.000

0,016%

Ghi chú

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƢ
Công ty chú trong công tác quan hệ đầu tƣ, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với cổ đông, nhà đầu
tƣ. Công ty không những đáp ứng những quy định, luật định liên quan đến công ty niêm yết, mà
còn cung cấp những thông tin về tình hình hoạt động, kinh doanh, và đầu tƣ của Công ty.
Trong năm 2013, Công ty đã tạo lập đƣợc mối quan hệ tốt với các cổ đông, nhà đầu tƣ, tạo điều
kiện thuận lợi cho Quý cổ đông nắm bắt thông tin kịp thời và chính xác.
Công bố thông tin kịp thời, minh bạch đến các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản và cổ đông về
hoạt động của Công ty.
Thống kê sở hữu cổ đông lớn:
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Stt

Họ tên

Địa chỉ

1

Công ty TV TM DV Địa
ốc Hoàng Quân

286-288 Huỳnh Văn
Bánh, P11, Q.Phú
Nhuận, TPHCM

2

Nguyễn Thị Diệu Phƣơng

373 Huỳnh Văn
Bánh, P11, Q.Phú
Nhuận, TPHCM

Số lƣợng

Tỷ lệ (%)

10.240.000

2.557.560

32%

7,99%

Thống kê giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và ngƣời liên quan: không có
Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lƣơng Tổng giám đốc: Căn cứ theo kết quả biểu
quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát,
Công ty đã chi thù lao 204 triệu đồng.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ CÁC DỰ ÁN LỚN
Khu Chung cƣ CC2
Khu chung cƣ CC2 tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh

Vị trí:

Long. Đây là một vị trí thuận lợi ngay cầu Cần Thơ giáp với khu công
nghiệp Bình Minh ở phía Tây Nam, phía Đông khu dân cƣ Mỹ Hòa và
phía Bắc giáp với song Đông Thành.
Chủ đầu tƣ:

Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Quy mô dự án:

Tổng diện tích đất dự án là 7.500m². Mật độ xây dựng 45%, tầng cao xây
dựng 5 tầng. Với hai lock chung cƣ năm tầng lô A và lô B, có quy mô nhƣ
sau:
Lô A:
- Tầng cao: 5 tầng.
- Diện tích sàn xây dựng: 11.630m².
- Số căn hộ: 117 căn hộ.
Lô B:
- Tầng cao: 5 tầng.
- Diện tích sàn xây dựng: 9.865m².
- Số căn hộ: 97 căn hộ.
 Tồng số căn hộ lô CC2: 214 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng
21.495m², bình quân diện tích sử dụng mỗi căn hộ là 60m².

Tổng vốn đầu tƣ:

125 tỷ đồng
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DỰ ÁN CHUNG CƢ CC2
Khu Chung cƣ CC1 (1.35ha); CC3(0.89ha); CC4(0.91ha)
Khu chung cƣ tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vị trí:

Đây là một vị trí thuận lợi ngay cầu Cần Thơ giáp với khu công nghiệp
Bình Minh ở phía Tây Nam, phía Đông khu dân cƣ Mỹ Hòa và phía Bắc
giáp với song Đông Thành.
Chủ đầu tƣ:

Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Quy mô dự án:

Dự án chung cƣ CC1(1.35ha):
Tổng diện tích đất dự án là 13.500m². Mật độ xậy dựng 45%, tầng cao
xây dựng 9 tầng. Qui mô nhƣ sau:
- Tầng cao: 9 tầng.
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 54.675m².
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- Số căn hộ: 683 căn hộ, diện tích sử dụng bình quân mỗi căn hộ
60m².
Dự án chung cƣ CC3(ha):
Tổng diện tích đất dự án là 8.900m². Mật độ xậy dựng 45%, tầng cao xây
dựng 9 tầng. Qui mô nhƣ sau:
- Tầng cao: 9 tầng.
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 36.045m².
- Số căn hộ: 451 căn hộ, diện tích sử dụng bình quân mỗi căn hộ
60m².
Dự án chung cƣ CC4(ha):
Tổng diện tích đất dự án là 9.100m². Mật độ xậy dựng 45%, tầng cao xây
dựng 9 tầng. Qui mô nhƣ sau:
- Tầng cao: 9 tầng.
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 36.855m².
- Số căn hộ: 411 căn hộ, diện tích sử dụng bình quân mỗi căn hộ

60m².
Tổng vốn đầu tƣ:

- Dự án chung cƣ CC1(1.35ha): 273 tỷ đồng.
- Dự án chung cƣ CC3(0.89ha): 180 tỷ đồng.
- Dự án chung cƣ CC4(0.91ha): 184 tỷ đồng.
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Khu Dự án nhà ở XH-TM Hoàng Quân Cần Thơ:

Vị trí:

Khu Dự án nhà ở XH-TM Hoàng Quân Cần Thơ có vị trí chiến lƣợc
tiếp giáp với Quốc Lộ 91C (dự mở), gần Trƣờng đại học Tây Đô và
Trung tâm văn hóa Tây Đô. Đây là khu tái định cƣ phục vụ cho các
dự án trên địa bàn quận.

Chủ đầu tƣ:

Công ty CP Đầu Tƣ-Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

Quy mô dự án:

Có quy mô 12,31ha

Tổng vốn đầu tƣ:

222 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

2010 – 2014

Tỷ lệ sở hữu:

20% (Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Địa Ốc
Hoàng Quân Cần Thơ từ tháng 01/2011)

Dự án phát triển nhà ở cán bộ chiến sĩ quân đội - Quân khu 9 (2ha)
CÔNG TY CP TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG
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Vị trí:

Dự án phát triển nhà ở cán bộ chiến sĩ quân đội-Quân khu 9 tọa lạc
tại phƣờng An Thới-quận Bình Thủy-thành phố Cần Thơ, có vị trí
tiếp giáp với khu dân cƣ hiện hữu.

Chủ đầu tƣ:

Công ty CP Đầu Tƣ-Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

Quy mô dự án:

Có quy mô 2,06ha

Tổng vốn đầu tƣ:

182,8 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

Quý III/2011 – quý II/2015

Tỷ lệ sở hữu:

20% (Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu Tƣ Địa Ốc
Hoàng Quân Cần Thơ từ tháng 01/2011)
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Khu dân cư Bình Minh
Dự án khu dân cƣ Bình Minh tọa lạc tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình

Vị trí:

Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một vị trí thuận lợi ngay cầu Cần Thơ
giáp với khu công nghiệp Bình Minh ở phía Tây Nam, phía Đông khu
dân cƣ Mỹ Hòa và phía Bắc giáp với sông Đông Thành.
Chủ đầu tƣ:

Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Quy mô dự án:

Tổng diện tích dự án là 299.350 m2

Tổng vốn đầu tƣ:

1.249 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

2006 – 2017

Tiến độ triển khai:

Dự án đã hoàn thành việc đền bù giải tỏa, đang đƣợc thi công san lấp
mặt bằng và các tuyến đƣờng trong khu Dân cƣ. Công ty đã hoàn tất
thi công khoảng 500 căn nhà thô và đang triển khai thêm 300 căn
hoàn thiện đến 31/12/2014 sẽ hoàn chỉnh.
Hoàn thành xây móng đà kiềng 283 căn. Đang triển khai thi công xây
móng - đà kiềng thêm 300 căn đến 31/12/2014 hoàn thành. Công ty
đã bán cho khách hàng đƣợc hơn 700 căn nhà thô và nhà thô hoàn
thiện mặt tiền.

Tỷ lệ sở hữu:

100%
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Dự án Khu nhà ở Bình Minh
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Khu công nghiệp Bình Minh
Khu công nghiệp Bình Minh có vị trí chiến lƣợc nằm liền kế thành

Vị trí:

phố Cần Thơ, trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thế
mạnh và tiềm năng phá triển kinh tế, có tốc độ đô thị hóa nhanh và
khả năng thu hút đầu tƣ lớn, các thị xã Vĩnh Long, trung tâm tỉnh
Vĩnh Long 30km về phía Nam.
Chủ đầu tƣ:

Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Quy mô dự án:

Khu công nghiệp Bình Minh có quy mô 132ha

Tổng vốn đầu tƣ:

544 tỷ đồng (Bao gồm dự án nhà máy xử lý nƣớc thải và nhà máy
cấp nƣớc khu công nghiệp Bình Minh)

Thời gian thực hiện:

2006 – 2017

Tiến độ triển khai:

Các hạng mục đã thi công xây dựng:
- San lấp mặt bằng hoàn thành 100ha/132ha ~ 75%. Phần còn lại
đang bơm cát.
- Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật – giao thông: hoàn thành
khoảng 85% khối lƣợng. Tiến độ đến 31 tháng 12 năm 2014 sẽ
hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật – giao thông.
- Công ty đã cho thuê đất 53 ha/86 ha đất thành phẩm.

Tỷ lệ sở hữu:

100%

CÔNG TY CP TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

32

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013

Dự án Khu công nghiệp Bình Minh

Khu Nhà Ở Khóm 2, Phƣờng 3, Tp. Vĩnh Long (Khu nhà ở Hạnh Phúc)
Khu nhà ở khóm 2, phƣờng 3, Tp. Vĩnh Long tọa lạc tại khóm 2,

Vị trí:

phƣờng 3, Tp. Vĩnh Long. Đây là một vị trí đắc địa của Tp. Vĩnh,
gần Trung Tâm giáo dục, trƣờng cao đẳng Miền Tây, trƣờng
Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà văn hóa , công viên, khu thƣơng
mại dịch vụ, siêu thị. Giao thông thuận tiện nối liền quốc lộ 53.
Chủ đầu tƣ:

Công ty CP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Quy mô dự án:

Tổng diện tích dự án là 12.872,3 m2
Nhà phố liên kế 92 căn (3 căn 1 trệt 3 lầu; 89 căn 1 trệt 1 lầu, tổng
diện tích đất ở 7.945,8m², tổng diện tích sàn xây dựng 12.164,1m²).

Tổng vốn đầu tƣ:

72,6 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

2010 – 2014

Tiến độ triển khai:

Hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông.
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Đang triển khai thi công xây dựng 11 căn dãy A1, A2.
Kế hoạch xây thô sẽ hoàn chỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Tỷ lệ sở hữu:

100%
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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