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XU HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
VÀO SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

NGÔI NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME)

VĂN PHÒNG THÔNG MINH (SMART OFFICE)

BĐS phân khúc cao cấp đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách 
hàng và NĐT khi mà quỹ đất ở trung tâm ngày càng khan hiếm. BĐS 
phân khúc cao cấp được nhận định sẽ là dòng chủ lực của thị trường 
BĐS năm 2019 và tương lai. Chính vì thế, TTC Land luôn đa dạng hóa các 
tiện ích xung quanh và tạo ra sự khác biệt trên dòng sản phẩm cao cấp 
của mình. “Smart Home - Ngôi nhà thông minh” với trải nghiệm cuộc 
sống công nghệ 4.0 là một ví dụ. Nhà thông minh được trang bị hệ thống 
tự động tiên tiến điều khiển được mức độ chiếu sáng của đèn giúp tiết 
kiệm điện và phù hợp với khung cảnh sinh hoạt. Hệ thống cũng có thể 
điều chỉnh rèm cửa theo yêu cầu, điều chỉnh hệ thống camera giám sát, 
hệ thống khóa cửa tự động, hệ thống phòng ngừa trộm… Nhờ hệ thống 
cảm biến, các bộ điều khiển và máy chủ sẽ theo dõi các trạng thái bên 
trong ngôi nhà để đưa ra các quyết định điều khiển một cách phù hợp 
nhằm đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho con người.

“Văn phòng thông minh - Smart Office” cũng được TTC Land xác định là 
dòng sản phẩm tiềm năng. Văn phòng thông minh được phát triển trên cơ sở 
nền tảng văn phòng truyền thống nhưng nằm trong những tòa nhà cao tầng 
đắc địa bậc nhất Thành phố có vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, thừa hưởng 
cơ sở hạ tầng mới và chất lượng. Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm này là mô 
hình kết hợp giữa văn phòng và căn hộ, ngoài thời gian làm việc, chủ nhân của 
Smart Office còn có thể sử dụng không gian như một căn hộ riêng biệt, giúp 
tiết kiệm không chỉ thời gian mà cả chi phí sinh hoạt và đi lại.

Đối tượng khách hàng của dòng sản phẩm này là những doanh nghiệp vừa và 
nhỏ hay những người mới khởi nghiệp. Người sở hữu Smart Office được cấp 
giấy phép kinh doanh hợp lệ và có địa chỉ kinh doanh đẹp, dễ nhớ. Ưu điểm 
của dòng sản phẩm này chính là giá trị đầu tư thấp, Người sở hữu sẽ có thu 
nhập ổn định từ việc cho thuê và Người đi thuê sẽ tiết kiêm chi phí thuê văn 
phòng, tránh sự tăng giá theo thời gian.
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THÔNG ĐIỆP 
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông, Quý Đối tác và Quý NĐT,

Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường BĐS chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo 
dài, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gần như “tê liệt”. Theo đó, hàng loạt dự án phải 
ngừng hoạt động xây dựng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường. 
Theo số liệu từ Hội Môi giới BĐS Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn cung mới 
trên thị trường đạt trên 165.700 sản phẩm, nhưng lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 61.800 sản 
phẩm, chiếm khoảng 37% tổng nguồn cung. Đặc biệt trong quý III/2021, lượng cung sản phẩm 
trên thị trường được ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Riêng thị trường 
BĐS tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nguồn cung 3.516 sản phẩm, giao dịch 2.724 sản 
phẩm. Trong bối cảnh đó TTC Land đã cố gắng phấn đấu để có một năm hoạt động thành công 
với nhiều thành tựu ấn tượng.

Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT TTC Land, tôi xin gửi lời chào và lời cảm ơn sâu sắc đối 
với sự tin tưởng, hỗ trợ của Quý Cổ đông, Quý Đối tác và Quý NĐT đã đồng hành cùng 
Công ty trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thùy  Vân - Chủ tịch HĐQT

Lịch sử TTC Land được hình thành viết lên từ ngày 
29/03/2004 bằng hoài bão lớn lao, ý chí nội lực và 
khát khao chinh phục đỉnh cao mới của Nhà sáng lập. 
BLĐ Công ty chú trọng “Phát triển bền vững” với định 
hướng giá trị cốt lõi “Kỷ cương – Cầu thị - Chủ động 
– Cam kết – Chính trực – Hiệu quả” đã nỗ lực vượt 
qua mọi thử thách để gặt hái được nhiều thành tích to 
lớn. Kết thúc năm 2021, TTC Land ghi nhận doanh thu 
thuần hợp nhất đạt 1.683 tỷ đồng, vượt 12,06% so với 
kế hoạch năm và tăng trưởng mạnh hơn 83,32% so 
với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt hơn 312 tỷ 
đồng, tăng trưởng mạnh so với mức âm 308 tỷ đồng 
của năm 2020. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp được 
cải thiện mạnh mẽ từ mức âm 33,52% năm 2020 lên 
mức 18,56% năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh khó 
khăn, Công ty cố gắng tiết giảm đáng kể chi phí. Kết 
quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 242 tỷ đồng, 
vượt hơn 5,23% kế hoạch cả năm và tăng hơn 18,33% 
so với năm 2020. Ghi nhận trong năm 2021, một số 
thương vụ đáng chú ý của Công ty gồm mua thêm 
11% vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Long An – Idico 
(Đơn vị có quỹ đất hơn 130 ha tại Long An), qua đó 
nâng tỷ lệ sở hữu lên 40,62%; hợp tác phát triển dự án 
mới tại Biên Hoà, Đồng Nai với quy mô 160 ha thông 
qua việc nhận chuyển nhượng 20% cổ phần Công ty 
Phước Tân…

Trong vai trò là Đơn vị mang tính cung cấp giải pháp 
BĐS uy tín và toàn diện hướng đến sứ mệnh “Vì cộng 
đồng - Kiến tạo an cư”, chúng tôi đã hoàn tất xây 
dựng “Chiến lược đến 2021 và Tầm nhìn đến 2025” 
định hướng tạo ra xu hướng đầu tư, tiêu dùng mới 
cho nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Để 
hoàn thiện mô hình “Tổng Công ty” với thương hiệu 
mới TTC Land, chúng tôi quyết tâm tái cơ cấu vốn và 
xác định rõ lợi thế cạnh tranh để phát huy thành tích 
ở các lĩnh vực BĐS Dân dụng, BĐS Nghỉ dưỡng, Dịch 
vụ; bằng việc hợp nhất các công ty thành viên thuộc 
ngành BĐS, mở rộng thêm nhiều quỹ đất mới và xây 
dựng nhiều hình thức BĐS với ý tưởng khác nhau. Giá 
trị cổ phiếu của Công ty trong những năm tiếp theo 
được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng đáng kể, phản ánh 
một cách trực quan hơn về tình hình kinh doanh đang 
tốt dần lên từng ngày của TTC Land và thể hiện đúng 
giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Với sự quyết tâm trong việc thực thi Chiến lược phát 
triển 05 năm của Tập đoàn TTC, Quản trị công ty và 
chuyển đổi số được TTC Land xác định là yếu tố hàng 
đầu để đảm bảo phát triển hiệu quả và tăng trưởng bền 
vững. Công ty tin tưởng rằng việc điều hành một cách 
minh bạch và trách nhiệm, tuân theo những quy tắc 
quản trị tốt nhất chính là nhằm phục vụ lợi ích lâu dài 
của TTC Land và các cổ đông đồng hành, cũng như cân 
bằng hài hòa và hợp lý quyền lợi của các BLQ. Chúng 
tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp BĐS tiên 
phong áp dụng mô hình quản trị hiện đại theo thông 
lệ quốc tế bằng việc áp dụng tiêu chuẩn của Tập đoàn 
Tài chính Quốc tế (“IFC”). Đặc biệt, Công ty cũng đang 
từng bước chuẩn hóa hoạt động Quan hệ NĐT, thực 
hiện CBTT trên mức tuân thủ, theo chuẩn mực của 
Thẻ điểm QTCT Khu vực ASEAN và OECD, hướng đến 
bảo vệ quyền lợi tối đa của Cổ đông và NĐT. TTC Land 
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 Xin trân trọng cảm ơn.

ABOUT THE COMPANY

Established in 1990, during the period when 
Vietnam opened its economy to welcome 

new breezes of opportunities and challenges, 
starting-up its business together with the nation, 
Gemadept chose a pioneering path, opening 
up new directions, new business when became 
the first enterprise to bring container services to 
Vietnam and connect maritime routes to bring 
Vietnamese products to people all over the world.

Gemadept’s pioneer imprints in deploying container 
shipping services by sea, inland port operation - 
ICD, Mid-stream transport, refrigerated container 
services... have pushed up the country’s maritime 
industry with new rhythms and lively breath.

1993 marked a new development chapter for 
Gemadept when the Company became one of 
the first three enterprises to be privatized. The next 
milestone was the official listing of Gemadept 
shares on the Vietnam stock market in 2002, just 2 
years after the stock market was established. 

With strong will and belief, Gemadept is always 
oriented to the ups and downs of the economy 
in the process of developing to realize its vision of 
becoming a leading enterprise in Vietnam in Port 
and Logistics integrated ecosystem. Nowadays, 
talking about Gemadept is talking about the 
most modern and large-scale Port and Logistics 
network located at the strategic locations of many 
provinces and cities in the country and other 
countries in the region. Even more proud when 
talking about Gemadept is talking about a reliable 
companion of domestic and foreign customers 
and partners.

In Port operation, Gemadept is the only listed 
company that owns and operates a system 
stretching from North to South with a chain of 8 
Ports including Gemalink deep-sea Port with the 
leading scale in the country. Upon completion of 
investment in Gemalink Port (including 2 phases) 
and Nam Dinh Vu Port Complex (including 3 
phases), Gemadept’s total port operation capacity 
will be equivalent to 5 million Teus/year, meeting 
the market soaring demand, serving import-
export as the free trade agreements (FTAs) with 
blocs and major countries have gradually become 
active and powerful levers for economic growth.  

In Logistics, Gemadept owns and operates a 
system of modern distribution centers covering 
key economic regions, with a total area of hundreds 
of thousands of square meters, handling millions 
of tons of cargo per year. Currently, Gemadept is 
the only enterprise in the country that provides 
comprehensive supply chain management 
services and solutions with a Logistics network 
covering 6 different areas: Air cargo terminal, 
distribution centers, OOG cargo transport, 
shipping, cold-chain logistics & car logistics.

With its scale, capacity, brand reputation and 
growth results, Gemadept has been honored 
with many noble awards by prestigious domestic 
and foreign organizations. Specifically, in 2020, 
Gemadept continues to be honored by Forbes 
in the “Top 50 best listed companies in Vietnam”, 
leading the list of “Top 10 prestigious companies 
in the transportation and logistics industry”, “Top 
10 leading brands in ASEAN”. At the same time, 
with business results of continuous and stable 
growth, Gemadept has been honored for many 
years in the VNR500 - Top 500 largest enterprises 
in Vietnam, Top 1,000 enterprises paying the most 
taxes. The objective assessment from reputable 
organizations, experts, customers and partners is 
the important affirmation of the role and position 
of Gemadept in the market.

Entering 2021, the world continues to face the 
epidemic situation that is still raging in many 
places. Joining hands with the government to 
overcome the pandemic, Gemadept continues 
to actively and flexibly respond to the pandemic’s 
developments; Maximize capacity of existing 
ports, ensure high utilization for Gemalink Port 
as planned; Promote revenue and profit growth 
by providing customers and partners with 
outstanding values of the integrated Port and 
Logistics chain; Develop cooperative relationships, 
synergize strength and develop together with 
strategic partners; Improve the quality of human 
resources; Continue to join hands to share with the 
community and society; Firmly develop towards 
the vision of becoming a leading corporation 
in Vietnam in Port and Logistics integrated 
ecosystem.
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NHỮNG CON SỐ 
NỔI BẬT

BCTC năm 2018 đã công bố những số liệu rất khả quan 
từ hầu hết các HĐKD như số lượng sản phẩm bàn giao 
là 1.440, vượt 8% so với kế hoạch, DTT và LNTT hợp nhất 
tương ứng đạt 2.929 tỷ đồng và 322 tỷ đồng, đồng loạt 
tăng 60% và 17% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu lần lượt là 
41% và 3,5%. Theo đó, LNST hợp nhất cả năm 2018 cũng 
đạt 220 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017. 
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Trong bối cảnh thị trường BĐS được dự báo tiếp tục đối 
mặt nhiều thách thức trong năm 2019, TTC Land vẫn đặt 
mục tiêu duy trì doanh thu và lợi nhuận ở mức ổn định so 
với năm 2018. Cụ thể, mục tiêu doanh thu và LNTT trong 
năm 2019 dự kiến là 2.968 tỷ đồng và 340 tỷ đồng. Nguồn 
ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2019 sẽ chủ yếu đến 
từ các Dự án Jamona Home Resort, Jamona City, Carillon 5, 
Carillon 7, Cù Lao Tân Vạn, TTC Plaza Bình Thạnh. 
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VỐN ĐIỀU LỆ

3.664
tỷ đồng

VỐN CHỦ SỞ HỮU

5.033
tỷ đồng

TỔNG TÀI SẢN

9.797
tỷ đồng

DOANH THU THUẦN

1.683
tỷ đồng

DỰ ÁN

21
Đã bàn giao và đang triển khai

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

242
tỷ đồng

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG 2021

10 1121
Báo cáo thường niên

TTC LAND



NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT 2021

Có thể nói dù trải qua năm 2021 đầy biến động và khó khăn bởi dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực và đồng lòng, 
BLĐ và toàn thể CBNV TTC Land đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao phó cùng với những 
sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong năm qua.

Hội nghị Tổng kết 5 năm giai đoạn  2016 
– 2020 và Công bố chiến lược 5 năm 
giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 22/01/2021, CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương 
Tín đã tổ chức Tổng kết Hội nghị Tổng kết 5 năm 
giai đoạn 2016 – 2020 và Công bố chiến lược 
5 năm giai đoạn 2021 – 2025 với thành phần 
tham dự là: HĐQT, BĐH, Trưởng/Phó đơn vị và 
CBNV TTC Land cùng Ban Giám đốc và Trưởng/
Phó Đơn vị của Công ty con (TTC Land S & TTC 
Land M). 

Hội nghị Tổng kết được tổ chức tuân theo các 
thể thức quy định và thành công tốt đẹp. Xuyên 
suốt Hội nghị là nội dung đánh giá các hoạt 
động trong 5 năm vừa qua (2016-2020), phân 
tích những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại 
và nêu ra giải pháp triệt để giúp khắc phục khó 
khăn, tạo tiền đề xây dựng hướng đi mới và công 
bố chiến lược trong hành trình 5 năm kế tiếp 
(2021-2025).

Chương trình “Xuân yêu thương 2021” 
tặng bánh chưng cho Cư dân TTC Land

Từ ngày 03-08/02/2021, TTC Land tổ chức và 
tài trợ chương trình “Xuân yêu thương 2021” với 
mong muốn mang lại không khí đón Tết ấm áp 
tươi vui cho toàn thể cư dân.

Các hoạt động chính của chương trình bao gồm: 
trang trí tiểu cảnh xuân mang đậm màu sắc Tết 
cổ truyền dân tộc để cư dân có thể tham quan, 
chụp hình và tận hưởng không khí Tết đầm ấm 
tại nơi cư trú, phát tặng bánh chưng cho tất 
cả các hộ gia đình ở các khu dân cư do TTC 
Land làm chủ đầu tư hoặc phát triển dự án và 
do Công ty TTC Land M đang trực tiếp quản lý 
vận hành.

Chương trình diễn ra đồng loạt đã mang đến không khí Tết tươi vui, ấm áp ở khắp khu dân cư như: Jamona 
Golden Silk, Jamona Heights, Jamona City, Belleza, Charmington La Pointe, Carrillon 1, Carrilon 3 và Carrilon 5. 
Bánh chưng được gửi tặng đến cư dân đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thương hiệu uy tín, có đầy đủ nhãn 
mác và được đóng gói chu đáo, cẩn thận phòng dịch trao tận tay đến cư dân của TTC Land.

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

Ngày 26/04/2021, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn 
Thương Tín (Mã: SCR) tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên năm tài chính 2020 và thông qua kế hoạch 
kinh doanh năm 2021 cũng như chiến lược phát 
triển công ty trong giai đoạn 2021-2025.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT đưa ra các kế hoạch 
đầu tư phát triển dự án, phục vụ nâng cao hoạt 
động kinh doanh trong năm 2021, mục tiêu tập 
trung hoàn thiện pháp lý các dự án đang triển 
khai để đưa vào kinh doanh, xây dựng cho kế 
hoạch 2021 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

2021 cũng là năm đầu tiên trong chiến lược phát 
triển 5 năm tới giai đoạn 2021-2025 đã được 
báo cáo trong Đại hội lần này. Cụ thể: doanh thu 
thuần của TTC Land dự kiến sẽ tăng gần 4 lần 
từ mức 918 tỷ đồng năm 2020 lên mức 3.620 tỷ 
đồng năm 2025 và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng 
hơn 5 lần - từ mức 205 tỷ đồng năm 2020 lên 
mức 1.054 tỷ đồng năm 2025.

Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 
và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 13/08/2021, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn 
Thương Tín tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 
tháng đầu năm và triển khai kế hoạch hoạt động 
6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức online 
nhằm tuân thủ các quy định phòng chống dịch 
của nhà nước trong những ngày giãn cách cũng 
như để đảm bảo các công việc quan trọng không 
bị đình trệ.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh 
doanh, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong 6 tháng đầu năm 2021, trên cơ sở đề 
ra mục tiêu, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc 
phục những tồn tại để thực hiện nhiệm vụ và kế 
hoạch của công ty 6 tháng cuối năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo công ty và Ban điều hành đã tập 
trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 
tháng đầu năm 2021, phân tích những khó khăn, tồn tại và 
đưa ra hướng giải quyết trong các lĩnh vực trọng tâm: Phát 
triển dự án, bán hàng, tài chính kế toán, quản lý chi phí, cơ 
cấu nhân sự, công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số 
hoạt động điều hành, kinh doanh, quản lý,…
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THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

Với việc vượt qua giai đoạn đầy khó khăn 
và đạt được những kết quả tốt trong năm 
2021 vừa qua – năm bản lề trong chiến 
lược 5 năm giai đoạn 2021- 2025, TTC 
Land đã thể hiện đầy đủ tinh thần vươn lên 
không ngừng nghỉ của HĐQT, BĐH và toàn 
thể CBNV qua đó tiếp tục hướng đến các 
mục tiêu mới bền vững và bứt phá hơn.

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Đối tác, Quý NĐT,

Trong suốt năm vừa qua, TTC Land đã đẩy 
mạnh việc M&A và phát triển quỹ đất thông 
qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác 
bên ngoài với nhiều quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi 
tập trung chủ yếu ở Long An (130 ha), Đồng 
Nai (160 ha) với đa dạng các loại hình phát 
triển: Khu phức hợp, Khu dân cư, Khu thương 
mại – dịch vụ đảm bảo hoàn thiện hệ sinh thái 
về dịch vụ BĐS…. Thêm vào đó, việc đẩy mạnh 
công tác kinh doanh luôn được chú trọng với 
việc xây dựng các chương trình bán hàng cho 
các sản phẩm linh hoạt, phù hợp với tiến độ 
pháp lý của từng dự án. Đồng thời, TTC Land 
còn đẩy mạnh môi giới lẻ bên ngoài, song song 
tìm kiếm sản phẩm phù hợp để đẩy mạnh kinh 
doanh phân tán tăng nguồn thu. Theo số liệu 
BCTC hợp nhất năm 2021 đã được E&Y kiểm 
toán, TTC Land ghi nhận Tổng doanh thu thuần 
1.683 tỷ đồng, đạt 112,06% kế hoạch; lợi nhuận 
trước thuế 242 tỷ đồng, vượt hơn 5,23% so với 
kế hoạch được giao.

Năm 2021 là một năm rất khó khăn và thách 
thức do dịch Covid-19 kéo dài, kinh tế thế giới bị 
suy giảm, ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong bối 
cảnh trên, TTC Land phải đối mặt với rất nhiều 
thách thức. Toàn thể đội ngũ đã toàn tâm toàn 
lực vừa phòng chống dịch, vừa tiếp tục phát 
triển dự án để kịp tiến độ bàn giao cho khách 
hàng, hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và 
lợi nhuận đã trình ĐHĐCĐ.

Ông Võ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc

Bên cạnh việc kinh doanh đem lại giá trị 
lợi nhuận cho Công ty, BLĐ cũng hiểu rõ 
tầm quan trọng của việc xây dựng văn 
hóa Công ty và chăm lo cho đời sống của 
CBNV trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. 
Công tác chính sách, phúc lợi nhân viên 
luôn được TTC Land đảm bảo để CBNV có 
thể yên tâm công tác. Bên cạnh đó, TTC 
Land đã xây dựng các chính sách, quy 
định làm việc tại nhà cho người lao động, 
đảm bảo thu nhập cho CBNV trong giai 
đoạn Covid-19 diễn biến phức tạp; hưởng 
ứng chiến dịch phủ Vaccine Covid-19 của 
Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh, 
Công ty đã đôn đốc tiêm chủng Vaccine 
đối với toàn thể CBNV và gia đình nhằm 
đảm bảo an toàn phòng dịch, bảo vệ sức 
khỏe chung. Ngoài ra, TTC Land còn đẩy 
mạnh việc đào tạo nhân sự kế thừa, cán 
bộ tiềm năng cho các vị trí quản lý, vị trí 
then chốt song song với các chương trình 
đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
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TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị phát triển BĐS uy tín;

Kiến tạo giá trị trương lai;

SỨ MỆNH

Cung cấp sản phẩm chỉnh chu;

Mang lại chất lượng vượt trội;

Liên tục đổi mới để hoàn thiện 
trong từng sản phẩm – dịch vụ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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24%

12,09%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG
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THÀNH THÀNH CÔNG
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Chúng tôi tin rằng, sự đơn giản và xuất sắc trong từng việc nhỏ 
sẽ góp phần đem lại thành công to lớn. 

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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Chúng tôi tin rằng, nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất, chúng 
tôi phải luôn cố gắng phối hợp nhuần nhuyễn, và đoàn kết như 
một tập thể.

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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Chúng tôi tin rằng, việc đầu tư vào các tiện ích sẽ góp phần 
mang lại nhiều giá trị cho khách hàng nhất là đối với trẻ em, 
chúng sẽ góp phần mang lại giá trị thương hiệu của chúng tôi.

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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Chúng tôi tin rằng, chúng tôi phải luôn luôn giữ sự uy tín với từng 
đối tác, từng khách hàng trong tất cả những việc chúng tôi đã 
và đang làm.

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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Chúng tôi tin rằng, công nghệ sẽ tạo ra một thay đổi lớn về cách 
thức phát triển và kinh doanh BĐS ở hiện tại.

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS

 » Trụ sở: Q.Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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Chúng tôi tin rằng, sự liêm chính và trung thực sẽ đem lại giá trị 
bền vững để phát triển trường tồn cho tổ chức.

CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
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 » Trụ sở: TP. Tân An, Long An

 » Hoạt động chính: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 

 » Trụ sở: Q. 6, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở: Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 » Hoạt động chính: Phát triển và kinh doanh BĐS 

 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM

 » Hoạt động chính: Dịch vụ 

 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LIÊN KẾT
TTC Land đang sở hữu 39,05% cổ phần của CTCP KCN Thành Thành Công (TTCIZ), là đơn vị sở hữu KCN Thành 
Thành Công ở Tây Ninh với quy mô 1.020 ha. Năm 2018, TTC Land đã thu về 29 tỷ đồng cổ tức của TTCIZ. 

Việc thực hiện các danh mục đầu tư hợp lý để mang về nguồn doanh thu cho TTC Land vào thời điểm thích hợp 
cũng đóng góp một phần quan trọng trong cơ cấu DT của Công ty. 

CTCP MAY TIẾN PHÁT

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IDICO – LONG AN

CTCP BAO BÌ VÀ KHO BÃI BÌNH TÂY

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIM THÀNH

CTCP ĐẦU TƯ SVG

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNG
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CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT (tiếp theo)

HỆ THỐNG 
MẠNG LƯỚI

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3824.9988
Email: info@ttcland.vn

SÀN GIAO DỊCH TTC LAND – SERVICE

Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Kim Mỹ – Giám đốc Sàn Kinh doanh

Điện thoại: 0906.379.379

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Triển – Giám đốc Tài chính

Email: fin.dir@ttcland.vn

Điện thoại:(028) 3824.9988 – Ext: 9997

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên – Phó Phòng Truyền Thông

Email: brand.dep-mgr@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1359

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

`` Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Email: cs@ttcland.vn

Điện thoại:18006888

`` Bộ phận Công nợ

Email: cn@ttcland.vn

Điện thoại: 0902.938.066

`` Bộ phận Bàn giao

Email: bg@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3308

`` Bộ phận Hợp đồng

Email: hd@ttcland.vn

Điện thoại: (028) 3520.7888 – Ext: 3302

PHÒNG CUNG ỨNG

Địa chỉ: Lầu 12A, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Người liên hệ: Bà Lê Đỗ Khánh Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: (028) 3824.9988 – Ext: 1304

Email: adm.mgr@ttcland.vn
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 » Trụ sở:  Q. Tân Bình, TP.HCM
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 » Trụ sở: H. Trảng Bàng, Tây Ninh
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CHẤT LƯỢNG

CẨN TRỌNG

ĐOÀN KẾT

TIỆN ÍCH

UY TÍN

CÔNG NGHỆ

CHÍNH TRỰC

Chúng tôi tin rằng, với tư cách Nhà phát triển BĐS, chúng tôi sẽ 
không bán m2 sàn bê tông mà thay vào đó chúng tôi bán môi 
trường sống cho khách hàng; vì thế chất lượng của từng sản 
phẩm và sự hài lòng của từng khách hàng sẽ là yếu tố quan trọng 
bậc nhất trong mọi quyết định của chúng tôi, chúng tôi sẽ không 
bao giờ thỏa hiệp với chất lượng công việc của chính mình. 

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

18 1921
Báo cáo thường niên

TTC LAND



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tên Tiếng Anh : SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : SACOMREAL

Giấy CNĐKDN số : 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 
cấp lần đầu ngày 29 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 34 
ngày 6/7/2020

Vốn điều lệ : 3.663.563.030.000 VNĐ (Ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba tỷ 
năm trăm sáu mươi ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)
 

Vốn chủ sở hữu
(Tại ngày 31/12/2021)

: 5.032.891.794.993 VNĐ (Năm nghìn không trăm ba mươi hai 
tỷ tám trăm chín mươi mốt triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn 
chín trăm chín mươi ba đồng)

Địa chỉ : Số 253 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (028) 3824 9988

Số fax : (028) 3824 9977 

Website : www.ttcland.vn 

Email : info@ttcland.vn

Mã cổ phiếu : SCR

Logo công ty :  

20 2121
Báo cáo thường niên

TTC LAND



6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

- Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

8532
Giáo dục nghề nghiệp

- Chi tiết: Đào tạo dạy nghề

8510 Giáo dục mầm non

8520
Giáo dục tiểu học

- Chi tiết: Giáo dục bậc tiểu học

4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

- Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa bảo hành ô tô (không gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

- Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị ô tô

4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

- Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành in

9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

- Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (không hoạt động tại trụ sở)

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử dụng đất

- Chi tiết: Dịch vụ nhà đất. Tư vấn BĐS (trừ dịch vụ mang tính chất pháp lý). 

Quản lý BĐS

4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

- Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, kỹ thuật

1811
In ấn

- Chi tiết: In trên bao bì (không hoạt động tại trụ sở)

4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

- Chi tiết: Mua bán ô tô

7020
Hoạt động tư vấn quản lý

- Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình). Tư vấn 
đấu thầu. Quản lý dự án đầu tư

7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, 
quảng cáo trưng bày, giới thiệu hàng hóa. Dịch vụ tiếp thị

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh

2392
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

- Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)

4610
Đại lý, môi giới, đấu giá

- Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa

7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

- Chi tiết: Lập dự án đầu tư. Thẩm tra dự án đầu tư

6810 

(Chính)

Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê

- Chi tiết: Kinh doanh nhà. Đầu tư xây dựng-Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 
công nghiệp, khu dân cư. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng (Thực hiện 
theo Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS)

7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng

- Chi tiết: Trang trí nội thất

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

- Chi tiết: Mua bán kim khí điện máy, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ 
sản xuất hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 
công - nông nghiệp

8531
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

- Chi tiết: Giáo dục bậc trung học cơ sở; giáo dục bậc trung học phổ thông

4100 Xây dựng nhà các loại

4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4321 Lắp đặt hệ thống điện

4322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa 
không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải 
sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4330 Hoàn thiện công trình xây dựng

4311 Phá dỡ

4312 Chuẩn bị mặt bằng

4220 Xây dựng công trình công ích

4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

22 2321
Báo cáo thường niên

TTC LAND



GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM ĐIỀN TRUNG
Chủ tịch HĐQT

01 02 03 04 05 06Bà HUỲNH BÍCH NGỌC
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông LÂM MINH CHÂU
Thành viên HĐQT 
Phụ trách Kiểm soát

Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ông TẠ CHÍ CƯỜNG
Thành viên HĐQT Độc lập 

Bà TRẦN YẾN DUYÊN
Thành viên HĐQT Độc lập 
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GIỚI THIỆU
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Ông PHẠM ĐIỀN TRUNG
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Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ông TẠ CHÍ CƯỜNG
Thành viên HĐQT Độc lập 

Bà TRẦN YẾN DUYÊN
Thành viên HĐQT Độc lập 
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Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BAO GỒM TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT102-45 

BCTN 2018: Công ty con, công ty liên kết - Trang 180.
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BÀ NGUYỄN THÙY VÂN
CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG VÕ QUỐC KHÁNH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BAO GỒM TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT102-45 

BCTN 2018: Công ty con, công ty liên kết - Trang 180.
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Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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BCTN 2018: Công ty con, công ty liên kết - Trang 180.
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BÀ TRẦN DIỆP PHƯỢNG NHI
THÀNH VIÊN HĐQT

Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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04

ÔNG HOÀNG MẠNH TIẾN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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05

ÔNG NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

24 2521
Báo cáo thường niên

TTC LAND



Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con): 

Sinh năm: 1980

Thời điểm được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT: 29/06/2020

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

BÀ NGUYỄN THÙY VÂN
Chủ tịch HĐQT

• Thành viên HĐQT CTCP Điện Gia Lai;

• Trưởng BKS CTCP Đầu tư Thành Thành Công;

• Trưởng BKS CTCP Toàn Hải Vân.

42 43Annual report 2020 Gemadept Corporation

AUGUST/2020

Opening of Customer Service Center in Hai Phong City

Constantly innovating to improve service quality and bring 
better utility to customers, Gemadept has officially put into 
operation the Customer Service Center and dedicated web 
portal for the Ports, ICD, and Logistics, which appear for the 
first time in Hai Phong. This is one of a series of special events 
celebrating Gemadept’s 30th Anniversary. Once again, this 
affirms the Company’s continuous progress in bringing the 
best service experience to customers.   

SEPTEMBER/2020

Launching the Web Portal Project – Allowing Gemadept 
to have a closer connection with customers and partners

This is a website system that applies the latest technology, 
is managed centrally in terms of information as well as best 
meets the connection requirement with the Smart Port 
project, which is being set up in parallel for the Gemadept’s 
port system. 

OCTOBER/2020

Joining the key infrastructure projects at the two ends 
of the country: Ho Chi Minh City with Metro Line 1 and 
Hanoi with Metro – the Nhon – Hanoi Station Line

With the successful unloading of the metro trains of the 
Nhon – Hanoi Station Line in the northern region, while 
completing the safe transport of the Metro trains to Ho 
Chi Minh City in the southern region, Gemadept is proud 
to participate in the important links in these transport 
infrastructure projects of national importance. At the 
same time, these projects once again confirm Gemadept’s 
experience and capability in providing diverse logistics 
services for a wide variety of goods. 

Launching the empty container shipping service by 
barging

Gemadept Port Cluster in Hai Phong has officially launched 
the service of transporting empty containers from Lach 
Huyen to Gemadept’s ports in Hai Phong city with the 
first customer being MSC. The deployment of the barge 
shipping route helps to rationalize the costs of transporting 
empty containers, creating convenience for shipping lines 
as well as diversifying the modes of transport, reducing 
pressure on road traffic, aiming for the green, balanced and 
sustainable development of Vietnam’s maritime industry. 

Gemalink deep-sea port organizes an exchange event 
with ICDs in the South

Along the rush to complete Phase I of the Project, the largest 
deep-sea port in Vietnam named Gemalink has held a 
meeting to introduce its port system with the participation of 
representatives of ICDs in the Southern region. The meeting 
is the premise for the development and cooperation 
relationships between Gemalink and ICD partners when the 
project is officially being put into commercial operation to 
provide customers with the most outstanding services. 

CJ Gemadept Logistics cooperates with MM Mega 
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The signing for the implementation of Smart 
Port Project
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
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BÀ NGUYỄN THÙY VÂN
Chủ tịch HĐQT

 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ TRONG HĐQT 

Thay mặt HĐQT thực hiện các công tác quản trị sau:
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trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
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Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
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được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
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trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 

83
Kiến tạo giá trị bền vững

82 ĐỐI DIỆN THÁCH THỨC - HÒA CHUNG TRÁCH NHIỆM 
Báo cáo phát triển bền vững 2020

0:12:09

1,3km

 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 

83
Kiến tạo giá trị bền vững

82 ĐỐI DIỆN THÁCH THỨC - HÒA CHUNG TRÁCH NHIỆM 
Báo cáo phát triển bền vững 2020

0:12:09

1,3km

 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 

83
Kiến tạo giá trị bền vững

82 ĐỐI DIỆN THÁCH THỨC - HÒA CHUNG TRÁCH NHIỆM 
Báo cáo phát triển bền vững 2020

0:12:09

1,3km

 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap
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Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:
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Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
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Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 
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Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
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Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 

83
Kiến tạo giá trị bền vững

82 ĐỐI DIỆN THÁCH THỨC - HÒA CHUNG TRÁCH NHIỆM 
Báo cáo phát triển bền vững 2020

0:12:09

1,3km

 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
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(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
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trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.
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thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.
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tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
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khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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Sinh năm: 1979
Thời điểm được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT: 04/05/2021
Thời điểm được bổ nhiệm TGĐ: 01/09/2020
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%
Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%
Trình độ chuyên môn:  

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Viện Quản trị và Công nghệ FSB;
Đại học – Kỹ sư xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

ÔNG VÕ QUỐC KHÁNH 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
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AUGUST/2020

Opening of Customer Service Center in Hai Phong City

Constantly innovating to improve service quality and bring 
better utility to customers, Gemadept has officially put into 
operation the Customer Service Center and dedicated web 
portal for the Ports, ICD, and Logistics, which appear for the 
first time in Hai Phong. This is one of a series of special events 
celebrating Gemadept’s 30th Anniversary. Once again, this 
affirms the Company’s continuous progress in bringing the 
best service experience to customers.   

SEPTEMBER/2020

Launching the Web Portal Project – Allowing Gemadept 
to have a closer connection with customers and partners

This is a website system that applies the latest technology, 
is managed centrally in terms of information as well as best 
meets the connection requirement with the Smart Port 
project, which is being set up in parallel for the Gemadept’s 
port system. 

OCTOBER/2020

Joining the key infrastructure projects at the two ends 
of the country: Ho Chi Minh City with Metro Line 1 and 
Hanoi with Metro – the Nhon – Hanoi Station Line

With the successful unloading of the metro trains of the 
Nhon – Hanoi Station Line in the northern region, while 
completing the safe transport of the Metro trains to Ho 
Chi Minh City in the southern region, Gemadept is proud 
to participate in the important links in these transport 
infrastructure projects of national importance. At the 
same time, these projects once again confirm Gemadept’s 
experience and capability in providing diverse logistics 
services for a wide variety of goods. 

Launching the empty container shipping service by 
barging

Gemadept Port Cluster in Hai Phong has officially launched 
the service of transporting empty containers from Lach 
Huyen to Gemadept’s ports in Hai Phong city with the 
first customer being MSC. The deployment of the barge 
shipping route helps to rationalize the costs of transporting 
empty containers, creating convenience for shipping lines 
as well as diversifying the modes of transport, reducing 
pressure on road traffic, aiming for the green, balanced and 
sustainable development of Vietnam’s maritime industry. 

Gemalink deep-sea port organizes an exchange event 
with ICDs in the South

Along the rush to complete Phase I of the Project, the largest 
deep-sea port in Vietnam named Gemalink has held a 
meeting to introduce its port system with the participation of 
representatives of ICDs in the Southern region. The meeting 
is the premise for the development and cooperation 
relationships between Gemalink and ICD partners when the 
project is officially being put into commercial operation to 
provide customers with the most outstanding services. 

CJ Gemadept Logistics cooperates with MM Mega 
Market Vietnam 

With experience, professionalism and implementation 
capacity, CJ Gemadept Logistics has become a strategic 
partner for MM Mega Market’s distribution center and 
shipping delivery package, promoting consumption of 
goods in the distribution system of MM Mega Market 
nationwide. Through the project, CJ Gemadept Logistics has 
affirmed its capacity and ability to confidently deploy the 
X-Docking model, opening a new development direction 
in connecting with Big Brands in Retailers in the future. 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
HIGHLIGHTS / OVERVIEW OF GEMADEPT’S 2020 OPERATION  
(continued)

JULY/2020

Gemalink Deep Sea Port Project received the 
first 2 STS cranes

Despite the difficult situation caused by the Covid-19 
pandemic, Gemadept and its partners still make an 
effort to develop the key project on schedule. These 
are the first 2 world-class modern equipment in the 
Gemalink project’s orders to be delivered. Produced 
by Doosan, Korea, a world-leading company in 
mechanical engineering including port equipment, 
the STS cranes equipped for Gemalink Port are 
designed with the height of 92m – equivalent to 
a 22-story building, 150m long, 27m wide, weighs 
more than 1,700 tons and has a range of 24+2 
container rows. From shore, the crane can reach 
70m outward to the sea, can lift 2 containers of 20 
feet or bulk cargo and project cargo with 65 tons 
and 85 tons at the same time.

The signing for the implementation of Smart 
Port Project

As part of the plan to promote the application 

of information technology, Gemadept and its 
strategic partner, Sumitomo Corporation, selected 
the Smart Port implementation unit. The project 
marks an important transformation for Gemadept 
in the stormy development trend of the Industrial 
Revolution 4.0.

SCSC was honored “Top 50 Most Efficient 
Companies in Vietnam” in 2020 

With a market capitalization of over USD 200 million, 
the compounded growth rate of revenue increased 
by 15%, return on equity (ROE) reaches 48% on 
average, and earning per share (EPS) for 3 consecutive 
years as well as the sustainable development of 
the business, including brand name, corporate 
governance quality, and sustainable development 
prospects, SCSC is honored to represent the 
Logistics industry in the list made by Nhip cau dau 
tu Magazine.

Từ 2002 – 2006: Cán bộ Kỹ thuật CTCP Xây lắp Ngoại Thương;

Từ 2006 – 2007: Cán bộ Kỹ thuật CTCP Xây dựng Ninh Thuận;

Từ 2007 – 2008: Chuyên viên Ban Quản lý Dự án CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát;

Từ 2008 - 2009: Trợ lý Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát;

Từ 2009 - 9/2010: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Phát (Phú Quốc), Phó Giám đốc 
CTCP Toàn Hải Vân;

Từ 2010 - 2014: Phó TGĐ CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát;
Giám đốc CTCP Toàn Hải Vân;
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Phát (Phú Quốc);
Giám đốc CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Toàn Thành Tâm.

Từ 2014 - 2019: Phó TGĐ CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát;
TGĐ CTCP Toàn Hải Vân;
Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Toàn Thành Tâm;

Từ 2020 – nay: TGĐ CTCP Toàn Hải Vân;
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Kho Vịnh 
Đầm;
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất;
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS TTC Land Phú Quốc;
Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành;
Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu;
Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO;
Phó TGĐ thường trực CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (từ tháng 07/2020 đến 
ngày 31/08/2020).

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con): 

TGĐ CTCP Toàn Hải Vân;

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Kho Vịnh Đầm;

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Tân Sơn Nhất;

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS TTC Land Phú Quốc;

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành;

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Long An –IDICO;

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Về định hướng chiến lược phát triển: Định hướng chiến lược và góp phần đưa 
TTC Land và Công ty thành viên trở thành các doanh nghiệp có quy mô và thị 
phần lớn trên thị trường.

Về công tác phát triển dự án: Hoạch định ra chiến lược và công tác triển khai các 
dự án đang là trọng tâm của TTC Land.

Về công tác ngoại giao: Xây dựng và luôn giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với 
các Cơ quan Nhà nước, Ngân hàng, NĐT, Nhà thầu, Nhà cung cấp…

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Định hướng xây dựng chính sách 
kinh doanh tốt cho khách hàng và chính sách hậu mãi nhằm thúc đẩy việc kinh 
doanh sản phẩm mới, hàng tồn đạt hiệu quả cao; Đưa ra những sáng kiến, ý 
tưởng đa dạng hóa các loại hình và dịch vụ BĐS vượt trội nhưng vẫn gần gũi với 
cư dân, đáp ứng được yêu cầu của phân khúc khách hàng cao cấp. 
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tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Trải qua quy trình tư vấn và đào tạo GRI của Hội đồng Phát triển Bền vững Toàn cầu (GSSB), TTC Land đã tổ chức các 
buổi họp và thảo luận nội với các phòng ban xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề. Sau đó, các nội dung báo 
cáo và phạm vi đã xác định được Ban Lãnh đạo phê duyệt dựa trên tình hình thực tế của TTC Land. Cuối cùng, TTC Land 
tiến hành thực tế xây dựng Báo cáo Phát triển Bền vững 2018 với 4 nguyên tắc chính để xác định chất lượng báo cáo:

THÔNG LỆ BÁO CÁO

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ PHẠM VI CHỦ ĐỀ102-46 

TÍNH CHÍNH XÁC

Tất cả các số liệu đều 
được lấy từ bộ phân 
chuyên môn của công 
ty và được sự giám 
định và thông qua của 
trưởng đơn vị trước 
khi được sự phê duyệt 
của Ban Lãnh đạo.

TÍNH RÕ RÀNG

Báo cáo Phát triển Bền 
vững của TTC Land 
không bao hàm nhiều 
từ viết tắt, không sử 
dụng nhiều ngôn ngữ 
chuyên môn gây khó 
hiểu cho người đọc, và 
đảm bảo tính rõ ràng, 
mạch lạc trong cách 
hành văn để thông tin 
đến CBLQ.

TÍNH TIN CẬY

TTC Land tiến hành thu 
thập, lưu giữ, tổng hợp, 
phân tích, và báo cáo 
thông tin và các quy 
trình sử dụng để lập báo 
cáo một cách nhất quán 
và vững chắc. Các thông 
tin và quy trình đó có thể 
được kiểm tra, và đảm 
bảo chất lượng và tính 
trọng yếu của thông tin 
từ Ban KTNB của Công ty.

TÍNH KỊP THỜI

TTC Land thực hiện báo 
cáo với các số liệu được 
tổng hợp đến thời điểm 
mới nhất đến ngày 
31/12/2018, đảm bảo 
tính cập nhật thông 
tin một cách nhanh và 
chính xác nhất với CBLQ 
để đưa ra các quyết định 
phù hợp dựa trên thông 
tin này.
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CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)
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Tiếp thị và 
nhãn hàng

417

Quyền bảo  
mật thông tin 
khách hàng

418

Tuân thủ về 
kinh tế - xã 

hội

419

An toàn sức 
khoẻ khách 

hàng

416

Cộng đồng 
địa phương

403
Việc làm

401
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Đào tạo

403

Mối quan hệ quản 
trị/lao động

402

Tác động kinh 
tế gián tiếp

203

Hành vi cản trở 
cạnh tranh

204

Hiệu quả kinh tế

201

Sự hiện diện 
trên thị trường

202

Chống tham 
nhũng
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Nước thải và 
chất thải
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Vật liệu

301
Tuân thủ môi 
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)
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Báo cáo thường niên

TTC LAND



ÔNG VÕ QUỐC KHÁNH 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Tham gia công tác QTCT theo quy định của pháp luật và điều 
lệ Công ty;

Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của Công ty;

Tham mưu Chủ tịch HĐQT trong vấn đề quy hoạch và quản lý 
cán bộ, các chính sách đối với người lao động Công ty;

Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo 
quy định của Công ty.

Tham mưu công tác đầu tư (ngắn hạn, dài hạn, liên doanh, liên 
kết…), đầu tư dự án;

Thay mặt HĐQT thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan 
chính quyền địa phương và cơ quan ban ngành;

Giữ vai trò Trưởng Tiểu ban chiến lược – Định hướng phát triển 
chiến lược Công ty;

NHIỆM VỤ TRONG HĐQT 

 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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Kiến tạo giá trị bền vững
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Báo cáo phát triển bền vững 2020
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1,3km

Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ các hoạt động của Công ty; 
xây dựng và thực thi các chiến lược kinh doanh – tài chính nhằm thúc đẩy 
sự phát triển của Công ty, đảm bảo hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh 
doanh của Công ty;

NHIỆM VỤ TRONG BĐH

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH

GRI 

102

4948 DHG Pharma - Báo cáo phát triển bền vững năm 2019 Tổng quan phát triển bền vững

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
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Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
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Báo cáo quản trị công ty 
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Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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Phê duyệt các công việc và chi phí thuộc thẩm quyền của TGĐ theo Phân 
quyền – Ủy quyền từng thời kỳ;

Tổ chức công tác nhân sự đối với các chức danh dưới quyền, trừ những 
chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Ban hành VBLQ (quy trình, hướng dẫn, sổ tay, cẩm nang, tiêu chuẩn…);

Thành viên bắt buộc của Hội đồng chọn thầu;

Tham gia vai trò Người đại diện tại một số các công ty có vốn đầu tư; Phê 
duyệt các vấn đề trong thẩm quyền tại các Công ty có vốn đầu tư;

Báo cáo cho HĐQT.

Tổ chức triển khai chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và 
HĐQT;

 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:
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Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
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Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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Sinh năm: 1978
Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT: 29/06/2020
Thời gian đảm nhiệm vị trí Thành viên UBKT: 07/05/2021
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%
Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế Đại học Nông Lâm

Từ 2003 - 2004: Nhân viên – AMC Sacombank;

Từ 2005 - 2007: Trưởng phòng Kinh doanh – SBA Sacombank ;

Từ 2008 - 2009: Giám đốc Chi nhánh - SBA Sacombank ;

Từ 2009 - 2012: Giám đốc Chi nhánh - STL Sacombank ;

Từ 06/2012 - 06/2014: Phó TGĐ CTCP Kho Vận Thiên Sơn ;

Từ 07/2014 –-09/2017: TGĐ CTCP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh;

Từ 10/2017 - 09/2018: 
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Khai thác và Quản lý KCN 
Đặng Huỳnh;

Từ 09/2018 - 05/2020: 
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Khai thác và Quản lý KCN 
Đặng Huỳnh;

Từ 06/2020 - nay: 
Thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Thành viên 
HĐQT kiêm TGĐ CTCP KCN Thành Thành Công.
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Về hoạt động xúc tiến đầu tư: Tham vấn chiến lược và tiếp các với các NĐT trong nước, 
ngoài nước để thu hút vốn đầu tư cho Công ty.

Về công tác vận hành: Xuyên suốt tham mưu chiến lược về nhân sự cấp cao và phát triển 
hệ thống công nghệ, nhằm góp phần quan trọng trong việc kiểm soát về chi phí hoạt động 
cho Công ty.

Về công tác ngoại giao: Hỗ trợ cho HĐQT trong việc xây dựng và góp phần duy trì mối quan 
hệ tốt đẹp với các đối tác, NĐT…
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tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Thành viên HĐQT độc lập;

NHIỆM VỤ TRONG HĐQT 

Giữ vai trò Thành viên UBKT;

Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác QTCT được thực hiện phù hợp với quy định 
Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
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• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 
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34 3521
Báo cáo thường niên

TTC LAND



Sinh năm: 1984

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT: 26/04/2021

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên UBKT: 26/04/2021

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%

Trình độ chuyên môn: Đại học – Chuyên ngành Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

BÀ TRẦN DIỆP PHƯỢNG NHI 
TV HĐQT kiêm TV UBKT

Thời gian Chức vụ
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AUGUST/2020

Opening of Customer Service Center in Hai Phong City

Constantly innovating to improve service quality and bring 
better utility to customers, Gemadept has officially put into 
operation the Customer Service Center and dedicated web 
portal for the Ports, ICD, and Logistics, which appear for the 
first time in Hai Phong. This is one of a series of special events 
celebrating Gemadept’s 30th Anniversary. Once again, this 
affirms the Company’s continuous progress in bringing the 
best service experience to customers.   

SEPTEMBER/2020

Launching the Web Portal Project – Allowing Gemadept 
to have a closer connection with customers and partners

This is a website system that applies the latest technology, 
is managed centrally in terms of information as well as best 
meets the connection requirement with the Smart Port 
project, which is being set up in parallel for the Gemadept’s 
port system. 

OCTOBER/2020

Joining the key infrastructure projects at the two ends 
of the country: Ho Chi Minh City with Metro Line 1 and 
Hanoi with Metro – the Nhon – Hanoi Station Line

With the successful unloading of the metro trains of the 
Nhon – Hanoi Station Line in the northern region, while 
completing the safe transport of the Metro trains to Ho 
Chi Minh City in the southern region, Gemadept is proud 
to participate in the important links in these transport 
infrastructure projects of national importance. At the 
same time, these projects once again confirm Gemadept’s 
experience and capability in providing diverse logistics 
services for a wide variety of goods. 

Launching the empty container shipping service by 
barging

Gemadept Port Cluster in Hai Phong has officially launched 
the service of transporting empty containers from Lach 
Huyen to Gemadept’s ports in Hai Phong city with the 
first customer being MSC. The deployment of the barge 
shipping route helps to rationalize the costs of transporting 
empty containers, creating convenience for shipping lines 
as well as diversifying the modes of transport, reducing 
pressure on road traffic, aiming for the green, balanced and 
sustainable development of Vietnam’s maritime industry. 

Gemalink deep-sea port organizes an exchange event 
with ICDs in the South

Along the rush to complete Phase I of the Project, the largest 
deep-sea port in Vietnam named Gemalink has held a 
meeting to introduce its port system with the participation of 
representatives of ICDs in the Southern region. The meeting 
is the premise for the development and cooperation 
relationships between Gemalink and ICD partners when the 
project is officially being put into commercial operation to 
provide customers with the most outstanding services. 

CJ Gemadept Logistics cooperates with MM Mega 
Market Vietnam 

With experience, professionalism and implementation 
capacity, CJ Gemadept Logistics has become a strategic 
partner for MM Mega Market’s distribution center and 
shipping delivery package, promoting consumption of 
goods in the distribution system of MM Mega Market 
nationwide. Through the project, CJ Gemadept Logistics has 
affirmed its capacity and ability to confidently deploy the 
X-Docking model, opening a new development direction 
in connecting with Big Brands in Retailers in the future. 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
HIGHLIGHTS / OVERVIEW OF GEMADEPT’S 2020 OPERATION  
(continued)

JULY/2020

Gemalink Deep Sea Port Project received the 
first 2 STS cranes

Despite the difficult situation caused by the Covid-19 
pandemic, Gemadept and its partners still make an 
effort to develop the key project on schedule. These 
are the first 2 world-class modern equipment in the 
Gemalink project’s orders to be delivered. Produced 
by Doosan, Korea, a world-leading company in 
mechanical engineering including port equipment, 
the STS cranes equipped for Gemalink Port are 
designed with the height of 92m – equivalent to 
a 22-story building, 150m long, 27m wide, weighs 
more than 1,700 tons and has a range of 24+2 
container rows. From shore, the crane can reach 
70m outward to the sea, can lift 2 containers of 20 
feet or bulk cargo and project cargo with 65 tons 
and 85 tons at the same time.

The signing for the implementation of Smart 
Port Project

As part of the plan to promote the application 

of information technology, Gemadept and its 
strategic partner, Sumitomo Corporation, selected 
the Smart Port implementation unit. The project 
marks an important transformation for Gemadept 
in the stormy development trend of the Industrial 
Revolution 4.0.

SCSC was honored “Top 50 Most Efficient 
Companies in Vietnam” in 2020 

With a market capitalization of over USD 200 million, 
the compounded growth rate of revenue increased 
by 15%, return on equity (ROE) reaches 48% on 
average, and earning per share (EPS) for 3 consecutive 
years as well as the sustainable development of 
the business, including brand name, corporate 
governance quality, and sustainable development 
prospects, SCSC is honored to represent the 
Logistics industry in the list made by Nhip cau dau 
tu Magazine.

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con): 

Phó TGĐ CTCP Toàn Hải Vân;

Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Kho Vịnh Đầm;

Chủ doanh nghiệp DNTN Đá hoa cương Đô Thị.
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Từ 2006 - 04/2010: 
Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ; Trợ lý đào tạo Trung tâm hợp tác Đào tạo 
Quốc tế (CITC) – Đại học Nam Columbia Hoa Kỳ (CSU);

Từ 05/2010 - 01/2015: Kế toán tổng hợp; Phó phòng kế toán; Kế toán trưởng;

Từ 02/2015 - nay: Phó TGĐ CTCP Toàn Hải Vân;

Từ 04/2021 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;

Từ 09/2021 - nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Kho Vịnh Đầm.

Về công tác QTCT: Tham mưu HĐQT về chiến lược, định hướng QTCT và phát triển bền vững 
thông qua việc cải thiện các vấn đề về những tiêu chuẩn QTCT hiện đại, theo thông lệ tốt 
trên thị trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển, ngoài ra còn giám sát hoạt động của 
CBTT, đảm bảo đúng quy định pháp luật mang tính rõ ràng và minh bạch góp phần dung hòa 
lợi ích Cổ đông và NĐT.

Về công tác tài chính: Luôn định hướng và tìm kiếm các nguồn tài trợ cho các dự án xúc tiến 
đầu tư mới, tăng cường những kênh nhằm huy động vốn để đa dạng nguồn vốn cho Công ty.

Về công tác kiểm soát BCTC: Hướng dẫn bộ phận kế toán - tài chính tuân thủ công tác BCTC, 
phi tài chính và các báo cáo liên quan đến thuế.

Về công tác ngoại giao: Hỗ trợ cho HĐQT trong việc xây dựng và góp phần duy trì mối quan 
hệ tốt đẹp với các đối tác, NĐT…
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MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Thành viên HĐQT;

NHIỆM VỤ TRONG HĐQT 
ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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Giữ vai trò Thành viên UBKT;

Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác QTCT được thực hiện phù hợp với quy định 
Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Tham mưu hoàn thiện hoạt động QTCT phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành 
và hướng đến các chuẩn mực quốc tế;

Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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Định hướng mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác với các định chế tài chính trong và 
ngoài nước;

Tham mưu công tác tài chính – kế toán của Công ty, điều tiết nguồn lực tài chính, tín 
dụng và thanh khoản của Công ty;

Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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GRI 400: XÃ HỘI (tiếp theo)

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOGRI 404

401-1 SỐ GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH MỖI NĂM CHO MỖI NHÂN VIÊN

A. THEO GIỚI TÍNH VÀ PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN

Số giờ đào tạo trung bình mà nhân viên của tổ chức đã tham gia trong kỳ báo cáo, theo chức năng của nhân viên

Tên Giới tính Số giờ đào tạo trung bình

Khối nghiệp vụ - văn phòng Nam giới 18,5

Khối nghiệp vụ - văn phòng Nữ giới 13,5

Khối Quản lý dự án Nam giới 20

Khối Quản lý dự án Nữ giới 17

Số giờ đào tạo trung bình mà nhân viên của tổ chức đã tham gia trong kỳ báo cáo, theo cấp nhân viên

Tên Giới tính Số giờ đào tạo trung bình

Cấp cao Nam giới 11

Cấp cao Nữ giới 11

Cấp trung Nam giới 12

Cấp trung Nữ giới 11

Chuyên viên/ Nhân viên nghiệp vụ Nam giới 20

Chuyên viên/ Nhân viên nghiệp vụ Nữ giới 19,5

404-2 CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO NHÂN VIÊN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHUYỂN TIẾP

A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KỲ BÁO CÁO

 » Các chương trình đào tạo nội bộ trong năm 2018 của TTC Land gồm các chủ đề về quy trình/ quy chế/ cẩm nang 
làm việc và các quy định làm việc của Công ty.

 » Các chương trình đào tạo do Công ty cử đi học gồm 3 loại hình chính là:

* Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, lễ tân, làm việc nhóm.

* Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ. 

* Và các kỹ năng nghề nghiệp như: Khóa Giám đốc Marketing; Quản lý tòa nhà chuyên nghiệp,...

Trong những năm tiếp theo, các chương trình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện về mặt nội dung lẫn cách giảng dạy để 
có thể thu hút được nhiều hơn lượt tham dự của CBNV Công ty.

B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN TIẾP

Trong kỳ báo cáo 2018, TTC đang thực hiện cơ cấu lại nguồn lực nhân sự của Công ty, do đó Công ty chú trọng vào 3 
nội dung chính của các chương trình đào tạo chuyển tiếp như sau:

 » Chương trình Giám đốc Lưu động.

 » Chương trình thuyên chuyển, phân công nhiệm vụ mới cho nhân viên đảm nhận vị trí mới.

 » Chương trình quản lý tài năng nhằm quy hoạch đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Trong suốt năm hoạt động của Công ty, phần lớn các chương trình đào tạo tập trung vào nâng cao kỹ năng làm việc, 
chất lượng tay nghề và phát triển đội ngũ. Các chương trình đào tạo đội ngũ kế thừa cũng được khuyến khích và chú 
trọng cao cho việc hoạch định nhân sự dài hạn cho tương lai.

404-3 TỶ LỆ PHẦN TRĂM NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HIỆU QUA CÔNG VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Phân loại nhân viên % Nam giới % Nữ giới

Cấp nhân viên/ chuyên viên nghiệp vụ 100 100

Cấp quản lý cấp trung 100 100

Cấp quản lý cao cấp 100 100

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018258 259

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

36 3721
Báo cáo thường niên

TTC LAND



Sinh năm: 1962

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập: 26/04/2021

Thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBKT: 07/05/2021

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Kiểm toán

ÔNG HOÀNG MẠNH TIẾN
TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
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AUGUST/2020

Opening of Customer Service Center in Hai Phong City

Constantly innovating to improve service quality and bring 
better utility to customers, Gemadept has officially put into 
operation the Customer Service Center and dedicated web 
portal for the Ports, ICD, and Logistics, which appear for the 
first time in Hai Phong. This is one of a series of special events 
celebrating Gemadept’s 30th Anniversary. Once again, this 
affirms the Company’s continuous progress in bringing the 
best service experience to customers.   

SEPTEMBER/2020

Launching the Web Portal Project – Allowing Gemadept 
to have a closer connection with customers and partners

This is a website system that applies the latest technology, 
is managed centrally in terms of information as well as best 
meets the connection requirement with the Smart Port 
project, which is being set up in parallel for the Gemadept’s 
port system. 

OCTOBER/2020

Joining the key infrastructure projects at the two ends 
of the country: Ho Chi Minh City with Metro Line 1 and 
Hanoi with Metro – the Nhon – Hanoi Station Line

With the successful unloading of the metro trains of the 
Nhon – Hanoi Station Line in the northern region, while 
completing the safe transport of the Metro trains to Ho 
Chi Minh City in the southern region, Gemadept is proud 
to participate in the important links in these transport 
infrastructure projects of national importance. At the 
same time, these projects once again confirm Gemadept’s 
experience and capability in providing diverse logistics 
services for a wide variety of goods. 

Launching the empty container shipping service by 
barging

Gemadept Port Cluster in Hai Phong has officially launched 
the service of transporting empty containers from Lach 
Huyen to Gemadept’s ports in Hai Phong city with the 
first customer being MSC. The deployment of the barge 
shipping route helps to rationalize the costs of transporting 
empty containers, creating convenience for shipping lines 
as well as diversifying the modes of transport, reducing 
pressure on road traffic, aiming for the green, balanced and 
sustainable development of Vietnam’s maritime industry. 

Gemalink deep-sea port organizes an exchange event 
with ICDs in the South

Along the rush to complete Phase I of the Project, the largest 
deep-sea port in Vietnam named Gemalink has held a 
meeting to introduce its port system with the participation of 
representatives of ICDs in the Southern region. The meeting 
is the premise for the development and cooperation 
relationships between Gemalink and ICD partners when the 
project is officially being put into commercial operation to 
provide customers with the most outstanding services. 

CJ Gemadept Logistics cooperates with MM Mega 
Market Vietnam 

With experience, professionalism and implementation 
capacity, CJ Gemadept Logistics has become a strategic 
partner for MM Mega Market’s distribution center and 
shipping delivery package, promoting consumption of 
goods in the distribution system of MM Mega Market 
nationwide. Through the project, CJ Gemadept Logistics has 
affirmed its capacity and ability to confidently deploy the 
X-Docking model, opening a new development direction 
in connecting with Big Brands in Retailers in the future. 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
HIGHLIGHTS / OVERVIEW OF GEMADEPT’S 2020 OPERATION  
(continued)

JULY/2020

Gemalink Deep Sea Port Project received the 
first 2 STS cranes

Despite the difficult situation caused by the Covid-19 
pandemic, Gemadept and its partners still make an 
effort to develop the key project on schedule. These 
are the first 2 world-class modern equipment in the 
Gemalink project’s orders to be delivered. Produced 
by Doosan, Korea, a world-leading company in 
mechanical engineering including port equipment, 
the STS cranes equipped for Gemalink Port are 
designed with the height of 92m – equivalent to 
a 22-story building, 150m long, 27m wide, weighs 
more than 1,700 tons and has a range of 24+2 
container rows. From shore, the crane can reach 
70m outward to the sea, can lift 2 containers of 20 
feet or bulk cargo and project cargo with 65 tons 
and 85 tons at the same time.

The signing for the implementation of Smart 
Port Project

As part of the plan to promote the application 

of information technology, Gemadept and its 
strategic partner, Sumitomo Corporation, selected 
the Smart Port implementation unit. The project 
marks an important transformation for Gemadept 
in the stormy development trend of the Industrial 
Revolution 4.0.

SCSC was honored “Top 50 Most Efficient 
Companies in Vietnam” in 2020 

With a market capitalization of over USD 200 million, 
the compounded growth rate of revenue increased 
by 15%, return on equity (ROE) reaches 48% on 
average, and earning per share (EPS) for 3 consecutive 
years as well as the sustainable development of 
the business, including brand name, corporate 
governance quality, and sustainable development 
prospects, SCSC is honored to represent the 
Logistics industry in the list made by Nhip cau dau 
tu Magazine.

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ Công ty mẹ, Công ty con): 

Phó BKS CTCP Đầu tư Thành Thành Công ;

Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Thành Thành Công ;

Trưởng BKS CTCP Du lịch Thanh Bình ;

Trưởng BKS CTCP Du lịch Núi Tà Cú;

Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công Biên Hòa.
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Về công tác kiểm soát hoạt động: Kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động của Công ty, đồng 
thời quản trị tốt rủi ro cho Công ty trong suốt thời gian đương nhiệm.

Về công tác kiểm soát tuân thủ: Hỗ trợ định hướng cho các khối/phòng/ban nhằm tuân 
thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ trong các hoạt động; đồng thời hướng dẫn xây dựng 
và ban hành hệ thống kiểm soát hiệu quả cho toàn hệ thống.

Về công tác vận hành: Xuyên suốt tham mưu chiến lược về nhân sự cấp cao và phát triển 
hệ thống công nghệ, nhằm góp phần quan trọng trong việc kiểm soát về chi phí hoạt động 
cho Công ty.
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Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Thành viên HĐQT độc lập;

NHIỆM VỤ TRONG HĐQT 
ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

LẤY LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG  
LÀM KHỞI SỰ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG
• DHG Pharma là thành viên trong cộng đồng nơi làm việc DHG Pharma luôn luôn sánh vai với 

cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của DHG Pharma càng hiệu quả khi gắn 
liền với sự cống hiến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền 
tảng cho xã hội. 

• Ban hành và tuân thủ các biện pháp tích cực liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe, 
và xúc tiến các hoạt động liên quan đến trách nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp này. 

• Tổ chức các hoạt động để tăng cường sự phát triển của các thế hệ tương lai nhằm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của xã hội. 

• Giành được thiện chí và niềm tin thông qua việc đóng góp cho cộng đồng địa phương với trách 
nhiệm là những thành viên trong xã hội; làm tăng sự hiểu biết về Công ty trong cộng đồng. 

• Nét đặc trưng của DHG Pharma là độ dày lịch sử, vì vậy việc xử sự, sống phải có nghĩa tình với 
những người đã có công góp phần xây dựng và phát triển Công ty luôn là tâm niệm của mỗi 
người. Ngoài ra CBNV Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào, các đợt vận động công tác 
xã hội chung khi có thiên tai, lũ lụt… 

• Chăm sóc, dạy dỗ con em nhân viên, tạo cho các cháu có lòng tự hào về Công ty. Quan tâm 
ươm mầm tương lai.

• Tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Việt Nam cũng như ở 
tất cả những nơi Công ty hoạt động và chịu trách nhiệm về 
những hành vi không tuân thủ.

• Tuân thủ những quy định, quy chế cho Công ty ban hành và 
những tài liệu này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

• Bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài 
sản của Công ty.

• Tối ưu hóa và gia tăng giá trị cộng thêm cho tất cả các bên 
tham gia nhưng không đánh đổi lợi nhuận bằng giá trị của 
các nguyên tắc đạo đức.

• Thực hiện trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các thành viên của Công ty.

• Cạnh tranh lành mạnh trên nguyên tắc trung thực, bình 
đẳng, không xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi của Nhà 
nước, cộng đồng và người tiêu dùng. 

• Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh, 
khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, … 

• Khách hàng và người tiêu dùng là đối tượng được ưu tiên 
nhất trong tất cả các mối quan hệ của Công ty vì họ là yếu 
tố then chốt quyết định đến sự sống còn của Công ty.

• Người lao động là tài sản quý giá, là nguồn lực quan trọng 
cần được đào tạo, quan tâm chăm sóc, tôn trọng và đối xử 
công bằng.

DHG Pharma quyết tâm trở thành một công ty uy tín và chuyên nghiệp, được 
hướng dẫn bằng những chính sách đúng đắn và hợp lý, định hướng bởi những 
nguyên tắc đạo đức cơ bản, phù hợp.  

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA CÔNG TY

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN  
ĐƯỢC TÔN VINH

Tính chuyên nghiệp;

Sáng tạo;

Trung thành;

Tận tâm, yêu nghề;

Đặt lợi ích tập thể  
trên lợi ích cá nhân;

Đoàn kết - thân ái - sẻ chia;

Tôn trọng, biết ơn  
những người đã góp công sức 
cho sự phát triển của Công ty.

Tinh thần trách nhiệm;

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

SÁNG TẠO

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG THÀNH

TẬN TÂM, YÊU NGHỀ

TÔN TRỌNG, BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GÓP
CÔNG SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - SẺ CHIA

ĐẶT LỢI ÍCH TẬP THỂ
TRÊN LỢI ÍCH CÁ NHÂN

CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC 
CỦA NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TÔN VINH
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Giữ vai trò Chủ tịch UBKT;

Tổ chức hoạt động của UBKT, phê duyệt chi phí hoạt động và chi phí liên quan đến 
UBKT;

Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác QTCT được thực hiện phù hợp với quy 
định Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ

Từ 02/1996 - 03/2011:  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank);

Từ 01/03/2011 - 31/03/2013: 
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank 
- SBS);

Từ 19/08/2013 - 19/05/2014: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);

Từ 19/05/2014 - nay: 
CTCP Du lịch Thành Thành Công;

CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 

GRI 

102

4544 DHG Pharma - Báo cáo phát triển bền vững năm 2019 Tổng quan phát triển bền vững

Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

GRI 400: XÃ HỘI (tiếp theo)

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOGRI 404

401-1 SỐ GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH MỖI NĂM CHO MỖI NHÂN VIÊN

A. THEO GIỚI TÍNH VÀ PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN

Số giờ đào tạo trung bình mà nhân viên của tổ chức đã tham gia trong kỳ báo cáo, theo chức năng của nhân viên

Tên Giới tính Số giờ đào tạo trung bình

Khối nghiệp vụ - văn phòng Nam giới 18,5

Khối nghiệp vụ - văn phòng Nữ giới 13,5

Khối Quản lý dự án Nam giới 20

Khối Quản lý dự án Nữ giới 17

Số giờ đào tạo trung bình mà nhân viên của tổ chức đã tham gia trong kỳ báo cáo, theo cấp nhân viên

Tên Giới tính Số giờ đào tạo trung bình

Cấp cao Nam giới 11

Cấp cao Nữ giới 11

Cấp trung Nam giới 12

Cấp trung Nữ giới 11

Chuyên viên/ Nhân viên nghiệp vụ Nam giới 20

Chuyên viên/ Nhân viên nghiệp vụ Nữ giới 19,5

404-2 CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO NHÂN VIÊN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHUYỂN TIẾP

A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KỲ BÁO CÁO

 » Các chương trình đào tạo nội bộ trong năm 2018 của TTC Land gồm các chủ đề về quy trình/ quy chế/ cẩm nang 
làm việc và các quy định làm việc của Công ty.

 » Các chương trình đào tạo do Công ty cử đi học gồm 3 loại hình chính là:

* Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, lễ tân, làm việc nhóm.

* Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ. 

* Và các kỹ năng nghề nghiệp như: Khóa Giám đốc Marketing; Quản lý tòa nhà chuyên nghiệp,...

Trong những năm tiếp theo, các chương trình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện về mặt nội dung lẫn cách giảng dạy để 
có thể thu hút được nhiều hơn lượt tham dự của CBNV Công ty.

B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN TIẾP

Trong kỳ báo cáo 2018, TTC đang thực hiện cơ cấu lại nguồn lực nhân sự của Công ty, do đó Công ty chú trọng vào 3 
nội dung chính của các chương trình đào tạo chuyển tiếp như sau:

 » Chương trình Giám đốc Lưu động.

 » Chương trình thuyên chuyển, phân công nhiệm vụ mới cho nhân viên đảm nhận vị trí mới.

 » Chương trình quản lý tài năng nhằm quy hoạch đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Trong suốt năm hoạt động của Công ty, phần lớn các chương trình đào tạo tập trung vào nâng cao kỹ năng làm việc, 
chất lượng tay nghề và phát triển đội ngũ. Các chương trình đào tạo đội ngũ kế thừa cũng được khuyến khích và chú 
trọng cao cho việc hoạch định nhân sự dài hạn cho tương lai.

404-3 TỶ LỆ PHẦN TRĂM NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HIỆU QUA CÔNG VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Phân loại nhân viên % Nam giới % Nữ giới

Cấp nhân viên/ chuyên viên nghiệp vụ 100 100

Cấp quản lý cấp trung 100 100

Cấp quản lý cao cấp 100 100

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018258 25938 3921
Báo cáo thường niên

TTC LAND



QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP
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HIỆU QUẢ
HIỆU QUẢ LÀ THƯỚC ĐO, 
LÀ MỤC TIÊU TẠO NÊN BẰNG SỰ 
ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN 
TỔ CHỨC NHẰM PHỤC VỤ 
KHÁCH HÀNG, CỘNG ĐỒNG VÀ 
CÁC BÊN LIÊN QUAN.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán (tóm tắt)`
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán (đầy đủ) 
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THAY ĐỔI NHÂN SỰ 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TRONG NĂM 2021

1 Ông Bùi Tiến Thắng Phó Chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

2 Ông Phạm Phú Tuấn Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

3 Bà Trần Thiện Thanh Thùy Thành viên HĐQT độc lập Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

4 Ông Vũ Quốc Thái Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

5 Ông Võ Quốc Khánh Phó Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

6 Bà Trần Diệp Phượng Nhi Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

7 Ông Hoàng Mạnh Tiến Thành viên HĐQT độc lập Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

Ngày 26/04/2021, Công ty tổ chức ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. 

Danh sách các Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm và trúng cử như sau:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN BỔ NHIỆM/MIỄN NHIỆM
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GIỚI THIỆU
BAN ĐIỀU HÀNH

GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM ĐIỀN TRUNG
Chủ tịch HĐQT

01 02 03 04 05 06Bà HUỲNH BÍCH NGỌC
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông LÂM MINH CHÂU
Thành viên HĐQT 
Phụ trách Kiểm soát

Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ông TẠ CHÍ CƯỜNG
Thành viên HĐQT Độc lập 

Bà TRẦN YẾN DUYÊN
Thành viên HĐQT Độc lập 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201820 21

GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM ĐIỀN TRUNG
Chủ tịch HĐQT

01 02 03 04 05 06Bà HUỲNH BÍCH NGỌC
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông LÂM MINH CHÂU
Thành viên HĐQT 
Phụ trách Kiểm soát

Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ông TẠ CHÍ CƯỜNG
Thành viên HĐQT Độc lập 

Bà TRẦN YẾN DUYÊN
Thành viên HĐQT Độc lập 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201820 21

GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM ĐIỀN TRUNG
Chủ tịch HĐQT

01 02 03 04 05 06Bà HUỲNH BÍCH NGỌC
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông LÂM MINH CHÂU
Thành viên HĐQT 
Phụ trách Kiểm soát

Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ông TẠ CHÍ CƯỜNG
Thành viên HĐQT Độc lập 

Bà TRẦN YẾN DUYÊN
Thành viên HĐQT Độc lập 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201820 21

ÔNG VÕ QUỐC KHÁNH (*)
TỔNG GIÁM ĐỐC

Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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MỨC ĐỘ QUAN TÂM

    Quan tâm cao     Quan tâm vừa     Quan tâm thấp

Tổ chức phi chính phủ

Cộng đồng địa phương

Nhà báo

Nhà cung cấp

Nhân viên

Nhà thầu

Định chế tài chính

Bộ ban ngànhChính quyền địa phương Chính phủ

Khách hàng

NĐT, Cổ đông

MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BAO GỒM TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT102-45 

BCTN 2018: Công ty con, công ty liên kết - Trang 180.
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01 Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
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ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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BCTN 2018: Công ty con, công ty liên kết - Trang 180.
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02

BÀ PHẠM THỊ KHUÊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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BCTN 2018: Công ty con, công ty liên kết - Trang 180.
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03

BÀ NGUYỄN THỊ THANH THẢO
GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH 

KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

(*) Xem thông tin lý lịch Ông Võ Quốc Khánh tại mục Giới thiệu HĐQT

01 TRONG 03 
CÔNG TY ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TỐT NHẤT KHU VỰC 

ASEAN DO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN ĐÁNH GIÁ

01 TRONG 97 THƯƠNG HIỆU  
TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA NĂM 2018

THƯƠNG HIỆU

VIETNAM VALUEQUỐC GIATHƯƠNG HIỆU 
CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT 

VIỆT NAM

03 NĂM LIÊN TIẾP 
CÔNG TY DƯỢC  

DUY NHẤT TRONG 

DO TẠP CHÍ FORBES  
VIỆT NAM BÌNH CHỌN

TOP40 CÔNG TY  
NIÊM YẾT TỐT NHẤT

05 NĂM  
LIÊN TIẾP

DO TẠP CHÍ  
FORBES VIỆT NAM  
BÌNH CHỌN

TOP50

CÔNG TY KINH DOANH  
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 50TOP

07 NĂM  
LIÊN TIẾP 

DO BÁO NHỊP CẦU ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

BÁO CÁO  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TỐT NHẤT

5TOP

03 NĂM  
LIÊN TIẾP 

LARGECAP  
NỘI DUNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TỐT NHẤT

5TOP
LARGECAP  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
TỐT NHẤT

10TOP

11 NĂM 
 LIÊN TIẾP 

CÔNG TY DƯỢC UY TÍN NĂM 2018 10TOP
ĐỨNG ĐẦU 

DO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) 
PHỐI HỢP CÙNG BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET THỰC HIỆN

23 NĂM LIÊN TIẾP 

DANH HIỆU  
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2018

GRI 

102

15

TỔNG QUAN VỀ DHG PHARMA  |  TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  |  KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG  |  GẮN KẾT MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

14

DHG PHARMA - BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018

THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021
Năm 2021, Công ty đã miễn nhiệm Bà Hồ Thị Vy thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Tài chính ngày 31/12/2021.
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Sinh năm: 1983

Thời điểm được bổ nhiệm Phó TGĐ: 26/01/2020

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0,02%

Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%
Trình độ chuyên môn:  

Cử nhân Kinh Tế Đông Nam Á;

Thạc sĩ Châu Á học.

BÀ PHẠM THỊ KHUÊ
Phó Tổng Giám đốc

42 43Annual report 2020 Gemadept Corporation

AUGUST/2020

Opening of Customer Service Center in Hai Phong City

Constantly innovating to improve service quality and bring 
better utility to customers, Gemadept has officially put into 
operation the Customer Service Center and dedicated web 
portal for the Ports, ICD, and Logistics, which appear for the 
first time in Hai Phong. This is one of a series of special events 
celebrating Gemadept’s 30th Anniversary. Once again, this 
affirms the Company’s continuous progress in bringing the 
best service experience to customers.   

SEPTEMBER/2020

Launching the Web Portal Project – Allowing Gemadept 
to have a closer connection with customers and partners

This is a website system that applies the latest technology, 
is managed centrally in terms of information as well as best 
meets the connection requirement with the Smart Port 
project, which is being set up in parallel for the Gemadept’s 
port system. 

OCTOBER/2020

Joining the key infrastructure projects at the two ends 
of the country: Ho Chi Minh City with Metro Line 1 and 
Hanoi with Metro – the Nhon – Hanoi Station Line

With the successful unloading of the metro trains of the 
Nhon – Hanoi Station Line in the northern region, while 
completing the safe transport of the Metro trains to Ho 
Chi Minh City in the southern region, Gemadept is proud 
to participate in the important links in these transport 
infrastructure projects of national importance. At the 
same time, these projects once again confirm Gemadept’s 
experience and capability in providing diverse logistics 
services for a wide variety of goods. 

Launching the empty container shipping service by 
barging

Gemadept Port Cluster in Hai Phong has officially launched 
the service of transporting empty containers from Lach 
Huyen to Gemadept’s ports in Hai Phong city with the 
first customer being MSC. The deployment of the barge 
shipping route helps to rationalize the costs of transporting 
empty containers, creating convenience for shipping lines 
as well as diversifying the modes of transport, reducing 
pressure on road traffic, aiming for the green, balanced and 
sustainable development of Vietnam’s maritime industry. 

Gemalink deep-sea port organizes an exchange event 
with ICDs in the South

Along the rush to complete Phase I of the Project, the largest 
deep-sea port in Vietnam named Gemalink has held a 
meeting to introduce its port system with the participation of 
representatives of ICDs in the Southern region. The meeting 
is the premise for the development and cooperation 
relationships between Gemalink and ICD partners when the 
project is officially being put into commercial operation to 
provide customers with the most outstanding services. 
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
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Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….
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Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ

NHIỆM VỤ TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Từ 11/2006 – 03/2012: Phụ trách Bộ phận PR - Marketing tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh (Mercedes - Benz Haxaco);

Từ 04/2012 – 7/2012: Phụ trách Phòng Marketing tại Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài 
Gòn Toyota Tsusho (Toyota Hùng Vương - TTSAMCO);

Từ 8/2012 – 07/2016: Trợ lý Chủ tịch HĐQT tại CTCP Thương Mại Thành Thành Công 
(TTC Trading);

Từ 08/2016 – 25/01/2020: Phó TGĐ Vận Hành tại CTCP Thương Mại Thành Thành Công 
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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BÀ NGUYỄN THỊ THANH THẢO 
Giám đốc Khối Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ

NHIỆM VỤ TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
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nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 
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Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
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Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:

Từ 2005 - 2006: Kế toán viên Công ty In Bao bì Thiên Ân;

Từ 2007 - 2008: Kế toán viên Công ty TNHH Gốm Sứ Giang Tây;

Từ 2008 - 2010: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ BĐS Sài Gòn Thương 
Tín - Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ môi giới BĐS (Công ty Con của CTCP Địa 
ốc Sài Gòn Thương Tín);

Từ 2010 - nay: Kế toán tổng hợp - Phó phòng Kế toán - Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính 
CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land).

Kiểm tra BCTC riêng, hợp nhất, tất cả các báo cáo thuế, báo cáo cung cấp cho Cơ 
quan, Ban ngành theo quy định/yêu cầu đảm bảo đúng hạn và đúng chế độ hiện 
hành theo quy định. Tính nộp đầy đủ các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ theo 
quy định;

Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty; Tổ chức bảo 
quản, lưu trữ các tài liệu kế toán của Công ty; Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán cho Công ty;

Giám sát và kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các nội quy, quy trình, quy định về 
tài chính của Công ty;

Phụ trách báo cáo kế toán quản trị cho BLĐ như: Phân tích doanh thu - chi phí so 
với kế hoạch, phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn, chỉ số tài chính, hiệu quả đầu tư 
vốn vào các Công ty con, báo cáo bán hàng thực tế so với kế hoạch, phân tích các 
chỉ số tài chính của các doanh nghiệp cùng ngành, các chỉ số kinh tế ảnh hưởng 
đến hoạt động công ty; Đồng thời đề xuất các phương án, lộ trình để cải thiện các 
chỉ số nêu trên, để việc xây dựng chiến lược phát triển Công ty theo đúng định 
hướng, tầm nhìn, sứ mệnh mà Công ty đã đề ra;

Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị, phòng ban trong Công ty để 
hoàn tất công việc theo yêu cầu;

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán BCTC:

Thực hiện các công việc điều hành theo chỉ đạo của BLĐ.
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PROPORTION OF OWNERSHIP OF VOTING SHARES 
OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT, 
GENERAL DIRECTOR, DEPUTY GENERAL DIRECTORS, CHIEF 
ACCOUNTANT AND OTHER MANAGERS

SEQ FULL NAME TITTLE NUMBER OF SHARES OWNED RATIO (%)

 BOARD OF MANAGEMENT 5,498,690 1.86%

1 Do Van Nhan Chairman 1,459,924 0.49%

2 Chu Duc Khang Vice Chairman 742,437 0.25%

3 Phan Thanh Loc Vice Chairman - 0.00%

4 Do Van Minh Member 1,503,000 0.51%

5 Bui Thi Thu Huong Member 322,518 0.11%

6 Nguyen Minh Nguyet Member 825,012 0.28%

7 Vu Ninh Member 645,799 0.22%

8 Bolat Duisenov Member -  0.00%

9 David Do Member -   0.00%

10 Tsuyoshi Kato Member -  0.00%

11 Ha Thu Hien Member -   0.00%

 BOARD OF DIRECTORS 1,006,265 0.34%

1 Do Van Minh General Director (as above) -  -

2 Pham Quoc Long Deputy General Director 140,000 0.05%

3 Nguyen Thanh Binh Deputy General Director 426,759 0.14%

4 Nguyen The Dung Deputy General Director 371,504 0.13%

5 Do Cong Khanh Deputy General Director 68,002 0.02%

 CONTROL BOARD 438,184 0.15%

1 Luu Tuong Giai Chief 119,660 0.04%

2 Vu Thi Hoang Bac Member 88,510 0.03%

3 Phan Cam Ly Member -   0.00%

4 Tran Duc Thuan Member 230,014 0.08%

5 Tran Hoang Ngoc Uyen Member -   0.00%

 TOTAL 6,943,139 2.35%

LIST OF TREASURY STOCK TRANSACTIONS 
PERFORMED IN 2020 INCLUDING TRANSACTION TIME, 
TRANSACTION PRICE AND TRANSACTION OBJECT
During the year, there were no transactions of treasury shares.

TIME CHART OF CHARTER CAPITAL INCREASE FROM EQUITIZATION OF GEMADEPT

THE PROCESS OF INCREASING CHARTER CAPITAL SINCE 
EQUITIZATION

* During the year, the Company increased its charter capital from VND 2,969,249,570,000 to VND 
3,013,779,570,000 by issuing shares under the ESPP program for employees in accordance with Board 
Resolution No. 111/NQ-HDQT-2020 dated December 8, 2020 and received the 25th Change of Business 
Identity Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on January 
28, 2021.
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Thành tích: Đạt Danh hiệu Cá nhân Xuất sắc 5 năm liền.

Vietnam carried out Doi Moi, transforming the economy since the 1980s, creating a strong motivation 
for the young generation at that time to start up their own career and contribute to the development 
of the country. Gemadept’s story also started from there, together with the country in the future 
forming process. Gemadept chose a new direction with the mission of bringing Vietnamese goods to 
the world, immersing in the trade flow as the lifeblood of the young economy.

The path of a pioneer was full of thorns and challenges. Gemadept as a young man carrying in his 
heart a bright torch of aspiration, passion and enthusiasm has moved forward to pave the way on 
the sea, moving forward with the country in the determination to develop and rise up from the sea. 

“A journey of a thousand miles begins with a single step”. Indeed, Gemadept has taken every step 
firmly in the faithful companionship of our Shareholders, Customers, Partners and Related Parties 
to proudly write Vietnam’s name on the map of Port and Logistics operations of the region and the 
world. From North to South, day or night, at Gemadept’s ecosystem of 8 large and modern ports and 
the leading comprehensive integrated logistics network in the country, the rhythm of enthusiastic 
labor is constantly resounding and bustling. 

Gemadept, with the spirit of nationalism, being an enterprise for the sake of the society, contributing 
with the Government in environmental protection, energy saving, charity work… to build up the 
community. Gemadept’s success not only promotes the sustainable development of the Company, 
ensures the lives of thousands of employees, but more broadly increases the values brought to 
Shareholders, Customers, Partners, to be worthy of the Parties’ trust and at the same time contribute 
to the common prosperity of society as well as the strong development of the Vietnam Port - Logistics 
industry. 

Firmly stepping into a new era of development, the country is changing day by day. The opportunity 
to trade with other countries has never been so widely opened, especially for businesses that own the 
Port and Logistics ecosystem like Gemadept. Each Gemadept person with a steady mind, steadfast 
will, with aspirations and dreams continues to light up the spirit of pioneer, constantly striving to be 
worthy of the trust and expectations of relevant parties. And from there, the story of a Vietnamese 
enterprise waving the national flag high above the ports will continue to inspire and motivate today’s 
young generation.  

Let’s continue writing the proud story with Gemadept! 

- Editorial Board of Gemadept Annual Report 2020 -

THE STORY OF GEMADEPT

THE EDITORIAL BOARD OF GEMADEPT’S ANNUAL 
REPORT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

Chief of the Board Mr. Do Van Minh
CEO

Members 

Some members of the BOM & BOD

Ms. Nguyen Thi Thu Thao
PR-IR General Manager

Ms. Do Ngoc Khanh Nhi
PR-IR Executive

COMPANY’S INFORMATION  

Company’s name in 
Vietnamese

Công ty Cổ phần Gemadept

Company’s name in 
English

Gemadept Corporation

Stock code: GMD

Tax code and Business 
Registration No.

0301116791 

Charter Capital 3,013,779,570,000 VND

Head office No. 06 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe 
Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tel (84.28) 3.8236236 

Fax (84.28) 3.8235236 

Email info@gemadept.com.vn

Website www.gemadept.com.vn

LIST OF ACRONYMS 

AGM Annual General Meeting of Shareholders

BOM Board of Management

BOD Board of Directors

Company Gemadept Corporation

CAGR Compound Annual Growth Rate

CPI Consumer Price Index

EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization

ERP Enterprise Resource Planning (software)

GDP Gross Domestic Product

HOSE Ho Chi Minh Stock Exchange 

PR-IR Public Relations – Investor Relations

M&A Mergers & Acquisitions

R&D Research & Development 

ROA Return on Asset

ROE Return on Equity

VAS Vietnamese Accounting Standards 

3 DECADES ILLUMINATING THE ENTREPRENEURSHIP SPIRIT

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH (Tiếp theo)
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Báo cáo thường niên
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Ông LÂM MINH CHÂU
Thành viên HĐQT 
Phụ trách Kiểm soát

Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ông TẠ CHÍ CƯỜNG
Thành viên HĐQT Độc lập 

Bà TRẦN YẾN DUYÊN
Thành viên HĐQT Độc lập 
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Xác định BLQ: Xác định CBLQ thông qua mối tương tác 
trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty => Đánh giá sơ 
bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với CBLQ 
mà những yếu tố này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh và mối quan hệ với CBLQ.

Tần suất tham vấn: Quản lý của các bộ phận liên quan lên 
kế hoạch tham vấn => Đưa ra các phương thức làm việc, 
tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ CBLQ => Thực hiện 
tham vấn định kỳ và bất thường => Xác định các vấn đề 
trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp. 

Xác định mức độ ưu tiên: Xếp loại BLQ dựa vào mức độ 
ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại => 
Những ảnh hưởng và tác động từ CBLQ được xác định và 
chấm điểm phù hợp. 

Xem xét đánh giá: Đánh giá lại những phản hồi và quan 
tâm từ CBLQ đã thực hiện tham vấn => Liên tục cập nhật 
và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị 
cho Công ty cũng như BLQ => Cấp quản lý xem xét đánh 
giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho 
phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

THÔNG LỆ BÁO CÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
THEO TIÊU CHUẨN BAN HÀNH NĂM 2016 (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN102-43 

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BLQ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TTC LAND VÀ CBLQ
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MỨC ĐỘ QUAN TÂM

    Quan tâm cao     Quan tâm vừa     Quan tâm thấp

Tổ chức phi chính phủ

Cộng đồng địa phương

Nhà báo

Nhà cung cấp

Nhân viên

Nhà thầu

Định chế tài chính

Bộ ban ngànhChính quyền địa phương Chính phủ

Khách hàng

NĐT, Cổ đông

MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BAO GỒM TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT102-45 

BCTN 2018: Công ty con, công ty liên kết - Trang 180.
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02

HIỆU QUẢ
HIỆU QUẢ LÀ THƯỚC ĐO, 
LÀ MỤC TIÊU TẠO NÊN BẰNG SỰ 
ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN 
TỔ CHỨC NHẰM PHỤC VỤ 
KHÁCH HÀNG, CỘNG ĐỒNG VÀ 
CÁC BÊN LIÊN QUAN.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán (tóm tắt)`
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán (đầy đủ) 
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LAND

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Danh sách các Thành viên UBKT đã miễn nhiệm và bầu bổ sung trong năm 2021 như sau:

1 Ông Hoàng Mạnh Tiến Chủ tịch UBKT Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

2 Ông Nguyễn Thành Chương Thành viên UBKT Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

3 Bà Trần Diệp Phượng Nhi Thành viên UBKT Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

4 Bà Trần Thiện Thanh Thùy Thành viên UBKT Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

5 Bà Lê Thị Xuân Đức Thành viên UBKT Miễn nhiệm ngày 17/05/2021

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN BỔ NHIỆM/MIỄN NHIỆM

BÀ TRẦN DIỆP PHƯỢNG NHI
THÀNH VIÊN UBKT

ÔNG HOÀNG MẠNH TIẾN
CHỦ TỊCH UBKT

ÔNG NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG
THÀNH VIÊN UBKT
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Năm 2004
CTCP Địa ốc Sài Gòn 
Thương Tín - TTC  Land 
thành lập ngày 29/03/2004 
với vốn điều lệ 11 tỷ  đồng, 
tổng nhân sự 19 người.

Năm 2005
Đa dạng hóa các lĩnh vực 
hoạt động, trong đó chú 
trọng phát triển dịch vụ tư 
vấn tiếp thị và phân phối 
độc quyền BĐS.

Năm 2006
Công bố sản phẩm “Xây 
nhà trả góp trọn gói”.

Triển khai mô hình Sàn 
giao dịch BĐS điện tử 24h.

Năm 2007
Thành công trong việc tư 
vấn tiếp thị và phân phối độc 
quyền các Dự án: An Phú – An 
Khánh, SeaLinks, NewSaigon…

Triển khai chương trình liên 
kết các Công ty BĐS, nhà môi 
giới nhằm “Phát triển kinh 
doanh môi giới BĐS”.

Năm 2008
Phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu 
đầu tư phát triển Dự án Phú Lợi, 
Quận 8, TP.HCM.

Phát hành 750 tỷ đồng trái phiếu 
đầu tư phát triển Dự án Belleza, 
Quận 7, TP.HCM.

Thành lập Công ty TNHH MTV 
Kinh doanh Dịch vụ BĐS Thương 
tín;

Chính thức trở thành chủ đầu tư 
nhiều dự án:

Dự án Cao ốc TTC Land Hòa Bình, 
Quận Tân Phú, TP.HCM;

Dự án Phú Lợi 1, Quận 8, TP.HCM;

Dự án cao ốc văn phòng TTC 
Land – Generalimex, Quận 1, 
TP.HCM

Năm 2009
Mở bán: Dự án Belleza – Cao 
tầng và Trung cấp, Quận 7, 
TP.HCM;

Bàn giao: Dự án Hòa Bình – 
Thấp tầng và Trung cấp, Quận 
Tân Phú, TP.HCM;

Đẩy mạnh hợp tác với các Đối 
tác chiến lược: Ngân hàng 
Liên Việt, UNESCO Việt Nam, 
Liên hiệp HTX Thương mại 
TP.HCM.

Năm 2010
Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng;

Niêm yết: SCR – HNX;

Mở bán: Dự án Celadon City 
(Ruby) – Cao tầng và Trung 
cấp, Quận Tân Phú, TP.HCM;

Bàn giao: Dự án TTC Land Hòa 
Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM;

Ký kết hợp tác đầu tư với Công 
ty Quản lý Quỹ Dragon Capital.

Năm 2011
Mở bán: Dự án Carillon 1 – Cao tầng và 
Trung cấp, Quận Tân Bình, TP.HCM

Bàn giao: Dự án Phú Lợi 1 - Cao tầng và 
Trung cấp, Quận 8, TP.HCM

Khai trương trụ sở làm việc mới của TTC 
Land-S;

Ký kết hợp tác chiến lược hỗ trợ triển khai 
các dự án BĐS với 8 đối tác uy tín như: 
Công ty TNHH Thương mại Thép Pomina, 
Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm, 
Công ty TNHH Tư vấn DP, Công ty TNHH Kỹ 
thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát…

Khởi công biệt thự mẫu dự án Jamona City, 
Quận 7, TP.HCM;

Phát hành thành công 99 tỷ đồng trái phiếu.

Năm 2012
Vốn điều lệ: 1.430 tỷ đồng

Mở bán: 

Dự án Jamona Home Resort – Thấp tầng 
và Trung cấp, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Bàn giao: 

Dự án Belleza Apartment, Quận 7, TP.HCM.

Công bố Khu đô thị Celadon City, Quận Tân 
Phú, TP.HCM;

Phân phối thành công Dự án Carillon 1, 
Quận Tân Bình, TP.HCM;

Triển khai áp dụng giải pháp Microsoft 
Dynamics CRM vào hợp đồng kinh doanh.

Năm 2013
Vốn điều lệ: 1.501,49 tỷ đồng

Mở bán: Dự án Jamona City – Cao 
tầng và Trung cấp, Quận 7, TP.HCM;

Bàn giao: 

Dự án Belleza – Cao tầng và Trung 
cấp, Quận 7, TP.HCM; 

Dự án Carillon 1, Quận Tân Bình, 
TP.HCM;

Khu Rubby Dự án Celadon City, 
Quận Tân Phú, TP.HCM.

Công bố dự án Jamona Home 
Resort, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Năm 2014
Vốn điều lệ: 1.501,49 tỷ đồng

Mở bán:

Dự án Jamona City – Thấp tầng 
và Cao cấp, Quận 7, TP.HCM;

Dự án TTC Plaza Âu Cơ – Thương 
mại, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Bàn Giao: 

Dự án Carillon 1 – Cao tầng 
và Trung cấp, Quận Tân Bình, 
TP.HCM.

CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN 
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Năm 2015

Vốn điều lệ: 1.970,68 tỷ đồng 

Mở bán:

Dự án Carillon 3 – Cao tầng và Trung 
cấp, Quận Tân Bình, TP.HCM;

Dự án Jamona Golden Silk – Thấp tầng 
và Cao cấp, Quận 7, TP.HCM;

Bàn Giao: 

Dự án Celadon City (Ruby) – Cao tầng 
và Trung cấp, Quận Tân Phú, TP.HCM;

Dự án Jamona City – Thấp tầng và 
Trung cấp, Quận 7, TP.HCM.

Năm 2016
Vốn điều lệ: 2.170,69 tỷ đồng

Chuyển sàn: HSX

Mở bán: 

Dự án Carillon 5 - Cao tầng và Trung cấp, Quận Tân 
Phú, TP.HCM;

Dự án TTC Plaza Bình Thạnh – Thương mại, Quận Bình 
Thạnh, TP.HCM;

Dự án Charmington La Pointe – Cao tầng và Cao cấp, 
Quận 10, TP.HCM;

Công bố 20 đối tác chiến lược uy tín tiêu biểu như: 
Công ty TNHH Thiết kế Châu Á Kume, Công ty Gansam 
Architects & Partners, Công ty TNHH Thiết kế Doul, 
CTCP Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật Toàn Thịnh Phát, Công 
ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thuận Việt, CTCP 
Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình…

Năm 2017
Vốn điều lệ: 2.438,72 tỷ đồng

Mở bán:

Dự án Jamona Heights – Cao tầng và Trung cấp, Quận 7, 
TP.HCM;

Dự án Carillon 7 – Cao tầng và Trung cấp, Quận Tân Phú, 
TP.HCM.

Bàn giao:

Dự án Carillon 3 – Cao tầng và Trung cấp, Quận Tân Bình, 
TP.HCM;

Dự án TTC Plaza Âu Cơ – Thương mại, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Top 3 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam do tổ chức Vietnam 
Report bình chọn;

Đơn vị phát triển nhà ở tốt nhất khu vực Đông Nam Á năm 
2017 (Southeast Asia’s Best of the Best Awards 2017) do Dot 
Property bình chọn;

Năm 2018
Vốn điều lệ: 3.392,23 tỷ đồng

Tổng tài sản: 10.842 tỷ đồng

Doanh thu thuần: 2.929 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 322 tỷ đồng

Mở bán:

Dự án Charmington Iris – Cao tầng và Cao cấp, Quận 4, TP.HCM

Bàn giao:

Dự án Jamona Home Resort – Thấp tầng và Trung cấp, Quận Thủ Đức, TP.HCM;

Dự án Jamona City – Cao tầng và Cao cấp, Quận 7, TP.HCM;

Dự án Charmington La Pointe – Cao tầng và Cao cấp, Quận 10, TP.HCM;

Công bố dự án Jamona Sky Villas, Quận 7, TP.HCM.

Ngày 29/03/2018: Chính thức công bố thương hiệu TTC Land, phát triển sản phẩm và cung 
cấp giải pháp BĐS toàn diện với 5 loại hình sản phẩm chính: BĐS dân dụng, BĐS thương mại 
và văn phòng, BĐS công nghiệp, BĐS kho vận và dịch vụ logistics, BĐS du lịch và nghỉ dưỡng.

Năm 2019
Vốn điều lệ: 3.392,23 tỷ đồng

Tổng tài sản: 10.885 tỷ đồng

Lợi nhận trước thuế: 347 tỷ đồng

Bàn giao:

Dự án TTC Plaza Bình Thạnh – Thương 
mại, Quận Bình Thạnh, TP.HCM;

Dự án Jamona Heights – Cao tầng và 
Trung cấp, Quận 7, TP.HCM;

Dự án Jamona Golden Silk – Thấp tầng 
và Trung cấp, Quận 7, TP.HCM;

Dự án Carillon 5 – Cao tầng và Trung 
cấp, Quận Tân Phú, TP.HCM.

Năm 2020
Vốn điều lệ: 3.664 tỷ đồng

Tổng tài sản: 11.414 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 205 tỷ đồng

Mở bán: 

Dự án Panomax – Cao tầng và Trung 
cấp, Quận 7, TP.HCM;

Dự án TTC Plaza Đức Trọng – 
Thương mại, Lâm Đồng.

Năm 2021
Vốn điều lệ: 3.664 tỷ đồng

Tổng tài sản: 9.797 tỷ đồng

Doanh thu thuần: 1.683 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 242 tỷ đồng

Bàn giao: Dự án Carillon 7 – Cao tầng 
và Trung cấp, Quận Tân Phú, TP.HCM.

CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN (Tiếp theo)
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01 TRONG 03 
CÔNG TY ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TỐT NHẤT KHU VỰC 

ASEAN 
DO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN ĐÁNH GIÁ

01 TRONG 97 THƯƠNG HIỆU  
TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM  

ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA NĂM 2018

THƯƠNG HIỆU

VIETNAM VALUE
QUỐC GIA

THƯƠNG HIỆU 
CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT 

VIỆT NAM

03 NĂM LIÊN TIẾP 
CÔNG TY DƯỢC  

DUY NHẤT TRONG 

DO TẠP CHÍ FORBES  
VIỆT NAM BÌNH CHỌN

TOP40
CÔNG TY  
NIÊM YẾT TỐT NHẤT

05 NĂM  
LIÊN TIẾP

DO TẠP CHÍ  
FORBES VIỆT NAM  
BÌNH CHỌN

TOP50

CÔNG TY KINH DOANH  
HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 

50TOP

07 NĂM  
LIÊN TIẾP 

DO BÁO NHỊP CẦU ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

BÁO CÁO  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TỐT NHẤT

5TOP

03 NĂM  
LIÊN TIẾP 

LARGECAP  
NỘI DUNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TỐT NHẤT

5TOP
LARGECAP  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
TỐT NHẤT

10TOP

11 NĂM 
 LIÊN TIẾP 

CÔNG TY DƯỢC UY TÍN NĂM 2018 
10TOP

ĐỨNG ĐẦU 

DO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) 
PHỐI HỢP CÙNG BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET THỰC HIỆN

23 NĂM LIÊN TIẾP 

DANH HIỆU  
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2018

GRI 
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HOẠT ĐỘNG 
QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 
CÔNG TY VÀ CỦA BTGĐ NĂM 2018
Góp phần làm nên thành công của TTC Land trong năm 2018 vừa qua không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của 
BTGĐ Công ty. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát kịp thời của HĐQT, BTGĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ 
và HĐQT giao phó, thường xuyên đưa ra các giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Điều này 
được thể hiện rõ qua kết quả hoạt động năm 2018, chi tiết như sau:

       CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018:

 » Tổng tài sản đạt 10.841 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

 » Vốn điều lệ đạt 3.392 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước.

 » Vốn chủ sở hữu đạt 4.483 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

 » ROE ở mức 5,5%, giảm 0,11% so với cùng kỳ, trong khi ROE toàn ngành là 8,4% tăng 2,7% so với năm trước.

       KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018:

 » Doanh thu và thu nhập khác đạt 3.161 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước và đạt 129% KH. 

 » LNTT đạt 322 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và đạt 104% KH. 

       CÁC MỤC TIÊU TRỌNG TÂM ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2018

Trong năm 2018, đã bàn giao thành công các dự án trọng điểm sau:

 » Carillon 5: 197 căn trên 66 căn so với KH

 » Jamona City thấp tầng: 37 nền trên 60 nền so với KH

 » Jamona City cao tầng: 952 căn trên 596 căn so với KH

 » Charmington La Pointe: 467 căn trên 508 căn so với KH

 » Jamona Home Resort: 104 căn trên 47 căn so với KH

 » Jamona Golden Silk: 78 căn trên 83 căn so với KH

ĐÀO TẠO QTCT

Về công tác đào tạo QTCT, ngày 19/5/2018, HĐQT, BTGĐ, Quản lý cấp cao cùng nhân sự liên quan phụ trách CBTT đã 
tham gia khóa đào tạo “QTCT niêm yết hướng đến phát triển bền vững” dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ 
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM nhằm hướng đến xây dựng một HĐQT, BTGĐ hiệu quả, xử lý giao dịch với CBLQ và 
xung đột lợi ích, minh bạch và CBTT theo Thẻ điểm ASEAN Scorecard.

Công ty cũng cử nhân sự chủ chốt tham dự các buổi hội thảo về QTCT được tổ chức chuyên nghiệp để cập nhật kịp 
thời những quy định mới, những thông lệ tiên tiến nhất. Ngày 23/05/2018, nhân sự Công ty đã tham gia hội thảo QTCT 
với chủ đề “Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế” do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phối hợp với CPA Australia tổ chức.

HĐQT biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của BTGĐ với hiệu quả kinh doanh đã đạt được. Tuy nhiên, trong năm 2019 
BTGĐ cần tăng cường thúc đẩy công tác tìm kiếm nguồn tài chính từ các Quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài và khai 
thác tối đa nguồn lực nội tại để nâng tầm thương hiệu TTC Land trên thị trường BĐS.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201832 33

TTC Land đã vinh dự nhận nhiều bằng khen và giải thưởng được các tổ chức uy tín 
Quốc tế và trong nước vinh danh về những thành tích đóng góp của công ty trong 
hoạt động kinh doanh, trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội.

THÀNH TÍCH 
TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

2017

Top 50 Doanh nghiệp Việt

Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn 2017

ALPHABE & VCCI

2018

Best High End Condo Landscape Architectural Design – 
Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất (Jamona Golden Silk);

TOP 10 chủ đầu tư BĐS uy tín nhất Việt Nam (Vietnam 
Report 2018).

Special Recognition in CSR – Chứng nhận đặc biệt về Trách 
nhiệm xã hội Doanh nghiệp;

2019

Top 50 Doanh nghiệp Việt - Thương hiệu Nhà tuyển dụng 
hấp dẫn 2018 (Aphabe & VCCI);

Top 10 Nhà phát triển dự án Châu Á - BCI Asia Award

Các thành tích mà Công ty đã đạt được không chỉ là sự ghi nhận quý báu đối với những cống 
hiến của toàn thể người lao động mà còn là động lực để TTC Land phấn đấu không ngừng phát 
triển trong thời gian tới.

54 5521
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BẤT ĐỘNG SẢN DÂN DỤNG

BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

LĨNH VỰC KINH DOANH

Mục tiêu

Tổng quan

Quy mô hoạt động

Thế mạnh và định hướng phát triển

Trở thành nhà phát triển BĐS cung cấp nơi an cư lý tưởng, môi trường 
sống tốt nhất cho cư dân.

Phát triển kinh doanh BĐS dân dụng là chiến lược "then chốt” quan trọng bậc nhất trong định hướng mô hình 
phát triển bền vững của TTC Land. Đây là mảng kinh doanh chủ lực tạo nên những giá trị to lớn về lợi nhuận và 
doanh thu, khẳng định được vị thế và uy tín thương hiệu TTC Land trên thị trường BĐS.

Hiện TTC Land đang phát triền 3 dòng sản phẩm chính mang thương hiệu Carillon, Jamona và Charmington 
đáp ứng được nhu cầu đa dạng các phân khúc khách hàng.

Dấu ấn của TTC Land có thể kể đến Jamona Colden Silk, Carillon Apartment, Carillon 3, Carillon 5, Charmington 
Lapointe, Jamona Home Resort, ...TTC Land là một trong những Nhà phát triển dự án hàng đầu trên thị trường 
BĐS, vinh dự đạt giải thưởng "Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam năm 2019" tại BCI Asia Award.

Với những thế mạnh mang tính chuyên biệt (quỹ đất, tiềm lực tài chính, giá trị thương hiệu, đối tác chiến lược, 
chuỗi khép kín đầu tư...), TTC Land tiếp tục hướng phát triển bền vững trong tương lai với lĩnh vực BĐS dân 
dụng, gồm nhiều loại hình như: Căn hộ (từ trung cấp - cao cấp), nhà phố, biệt thự, đất nền. Bên cạnh đó, TTC 
Land đang trong giai đoạn hoàn tất sở hữu quỹ đất, tiến tới phát triển các phân khúc sản phẩm mới đáp ứng 
nhu cầu của Khánh hàng.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1 TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  
VÀ GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO CÁC BÊN HỮU QUAN

3 DOANH NGHIỆP DƯỢC CÓ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP, SÂU,  
RỘNG VÀ ĐA DẠNG NHẤT

Hệ thống phân phối gồm 34 chi nhánh với hơn 30.000 khách hàng có 
phát sinh giao dịch trong năm.

Kênh xuất khẩu đã xuất sang 15 nước tại Châu Á, Trung Á &  
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ,… Một số thị trường tiêu biểu như:  
Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Yemen, 
Indonesia, Malaysia,… Năm 2020, DHG Pharma đã tiếp cận, chào hàng 
và phát triển thêm được nhiều thị trường mới là Uzberkistan, Kazakhstan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Libya,... 

Kênh hiện đại: DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh hiện 
đại thông qua chuỗi siêu thị, kênh thương mại điện tử, … Sản phẩm của 
DHG Pharma đã có mặt tại hơn 860 cửa hàng thuốc của 7 chuỗi nhà 
thuốc lớn trên toàn quốc.

Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 40% mệnh giá, cao hơn 
so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. Cổ tức luôn được 
thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. Thông tin được công bố  
minh bạch, kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và  
cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Pharma.

Cổ đông  
và nhà đầu tư

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường và  
tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như 
đời sống của mỗi người dân nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phá sản,  
giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô,… dẫn đến người lao động 
bị giảm thu nhập hay thậm chí mất việc làm, DHG Pharma vẫn luôn đảm 
bảo công ăn việc làm cho hơn 2.700 lao động cùng với các điều kiện làm 
việc an toàn, các công trình phúc lợi đa dạng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn,  
các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
đương với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020,  
20,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động

Dược Hậu Giang đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng 
nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng. Tổng nộp ngân sách  
Nhà nước năm 2020 là 272,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 
tại TP.Cần Thơ là 130,4 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 17,5 tỷ đồng.

Chính quyền, 
cơ quan  
nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng
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Lợi nhuận của  

cổ đông Công ty mẹ 
(ĐVT: Tỷ đồng)

4.767 
Giá trị sản xuất 

(ĐVT: Tỷ đồng)

DHG Pharma tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 
24 năm về doanh thu và lợi nhuận.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1 TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  
VÀ GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO CÁC BÊN HỮU QUAN

3 DOANH NGHIỆP DƯỢC CÓ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP, SÂU,  
RỘNG VÀ ĐA DẠNG NHẤT

Hệ thống phân phối gồm 34 chi nhánh với hơn 30.000 khách hàng có 
phát sinh giao dịch trong năm.

Kênh xuất khẩu đã xuất sang 15 nước tại Châu Á, Trung Á &  
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ,… Một số thị trường tiêu biểu như:  
Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Yemen, 
Indonesia, Malaysia,… Năm 2020, DHG Pharma đã tiếp cận, chào hàng 
và phát triển thêm được nhiều thị trường mới là Uzberkistan, Kazakhstan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Libya,... 

Kênh hiện đại: DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh hiện 
đại thông qua chuỗi siêu thị, kênh thương mại điện tử, … Sản phẩm của 
DHG Pharma đã có mặt tại hơn 860 cửa hàng thuốc của 7 chuỗi nhà 
thuốc lớn trên toàn quốc.

Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 40% mệnh giá, cao hơn 
so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. Cổ tức luôn được 
thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. Thông tin được công bố  
minh bạch, kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và  
cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Pharma.

Cổ đông  
và nhà đầu tư

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường và  
tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như 
đời sống của mỗi người dân nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phá sản,  
giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô,… dẫn đến người lao động 
bị giảm thu nhập hay thậm chí mất việc làm, DHG Pharma vẫn luôn đảm 
bảo công ăn việc làm cho hơn 2.700 lao động cùng với các điều kiện làm 
việc an toàn, các công trình phúc lợi đa dạng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn,  
các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
đương với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020,  
20,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động

Dược Hậu Giang đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng 
nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng. Tổng nộp ngân sách  
Nhà nước năm 2020 là 272,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 
tại TP.Cần Thơ là 130,4 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 17,5 tỷ đồng.

Chính quyền, 
cơ quan  
nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng
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nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng

2 LÀ DOANH NGHIỆP DƯỢC GENERIC LỚN NHẤT VIỆT NAM 

3.756
Doanh thu thuần 
(ĐVT: Tỷ đồng)

739 4.301 
Lợi nhuận sau thuế 
(ĐVT: Tỷ đồng)

Tổng sản lượng 
(ĐVT: Triệu đơn vị sản phẩm)

821 
Lợi nhuận trước thuế 

(ĐVT: Tỷ đồng)

740
Lợi nhuận của  

cổ đông Công ty mẹ 
(ĐVT: Tỷ đồng)

4.767 
Giá trị sản xuất 

(ĐVT: Tỷ đồng)

DHG Pharma tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 
24 năm về doanh thu và lợi nhuận.

4544 TIÊU CHUẨN GMP TOÀN CẦU
Báo cáo thường niên 2020 Báo cáo hoạt động năm 2020

BẤT ĐỘNG SẢN DÂN DỤNG

QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

Hàng năm, bộ phận QTRR cùng BLĐ sẽ xem 
xét, đánh giá lại hiệu quả của hệ thống QTRR, 
qua đó xây dựng kế hoạch phát triển và vị 
thế của QTRR trong năm tiếp theo. BLĐ sẽ 
quyết định cách thức triển khai QTRR, mức 
độ QTRR mong muốn, từ đó sẽ đưa ra những 
quyết sách đến cách vận hành QTRR. 

Trong năm 2018, hệ thống QTRR của Công 
ty đã cơ bản hoàn thiện với sự bổ sung và 
cập nhật một số chính sách, quy trình cho 
từng mảng rủi ro cụ thể, bên cạnh đó là hệ 
thống giám sát, cảnh báo rủi ro cũng được 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

MỤC TIÊU CỦA QLCL

Trong thời gian qua, công tác QLCL công trình xây dựng được BLĐ TTC Land đặc biệt chú trọng và có những kế hoạch 
nâng cao chất lượng sản phẩm. Cụ thể:

 » Tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tâm với nghề và trách nhiệm với công việc; 

 » Xây dựng chế độ đãi ngộ tốt để luôn đảm bảo nhân lực tận tâm, tận lực với công việc;

 » Hợp tác với các đối tác thi công xây dựng, giám sát sở hữu đội ngũ nhân công lành nghề, máy móc hiện đại, và có 
trách nhiệm;

 » Sử dụng vật liệu của những thương hiệu uy tín, chất lượng cao, và đặc biệt thân thiện với môi trường;

 » Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào các nghiên cứu vào các sản phẩm của mình;

 » Kiểm tra, giám sát chất lượng chặt chẽ, thường xuyên từ khâu thiết kế đến thi công xây dựng;

 » Rà soát quy trình ban hành các chính sách, các văn bản lập quy định kỳ, kịp thời để đảm bảo và luôn nâng cao hiệu 
quả của công tác quản lý chất lượng xây dựng.

HÀNG NĂM, BỘ PHẬN QTRR CÙNG BLĐ SẼ XEM XÉT, 
ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QTRR, QUA 
ĐÓ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ VỊ THẾ CỦA 
QTRR TRONG NĂM TIẾP THEO. BLĐ SẼ QUYẾT ĐỊNH 
CÁCH THỨC TRIỂN KHAI QTRR, MỨC ĐỘ QTRR MONG 
MUỐN, TỪ ĐÓ SẼ ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT SÁCH ĐẾN 
CÁCH VẬN HÀNH QTRR. 

ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG 

NẾU THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ LÀ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU TRONG ĐẦU TƯ BĐS ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU 
TƯ, THÌ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN CHÍNH LÀ MỐI QUAN TÂM LỚN NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG. MÀ LỢI 
ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG CHÍNH LÀ MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG TÔI, CỦA TTC LAND. DO 
ĐÓ, CHÚNG TÔI XEM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỰ ÁN TRƯỚC HẾT ĐỂ MANG LẠI QUYỀN LỢI 
CHO KHÁCH HÀNG, CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CỘNG ĐỒNG, VÀ CUỐI CÙNG LÀ VÌ LỢI 
ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP.

Để trở thành Nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam, TTC Land đặt Chất lượng - Năng suất - Hiệu quả làm nền tảng 
để phát triển bền vững. Vì vậy, xây dựng hệ thống QLCL cũng như áp dụng và vận hành hệ thống đó đạt hiệu quả chính 
là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Nó đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của cả tập thể trong suốt quá trình không chỉ 
xây dựng hệ thống, mà cả quá trình triển khai dự án. Hệ thống được xây dựng từ những kinh nghiệm bản thân, đánh 
giá chính dự án của mình, và đặc biệt là cầu thị học hỏi từ sách vở, từ các đối tác, và từ chính ý kiến của khách hàng. Tất 
cả đều nhắm tới mục tiêu chung của doanh nghiệp, mục tiêu quản lý để đảm bảo chất lượng: 

 » Kỹ thuật xây dựng tối ưu;

 » Dịch vụ hậu mãi chu đáo và đúng cam kết ban đầu;

 » Gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp cho lợi ích toàn xã hội, đảm bảo lợi ích cho CBLQ theo đúng 17 Mục 
tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc;

 » Đưa hoạt động kinh doanh phát triển, mở rộng thị phần, nâng cao doanh thu và lợi nhuận của Công ty và CĐ, góp 
phần nâng cao phúc lợi và tinh thần đời sống của CBNV.

nâng cao. Trong năm 2019, hoạt động QTRR 
sẽ được nâng cao hơn nữa với việc xây dựng 
hệ thống QTRR phù hợp với các tiêu chuẩn 
quốc tế cũng như thực tế kinh doanh của 
TTC Land. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và 
cập nhật các chính sách và quy trình tiếp tục 
được thực hiện.

Chính vì vậy, trọng tâm của năm 2019 là nâng 
cao hiệu quả của việc QTRR hoạt động cùng 
với việc tiến hành các hoạt động đào tạo 
nâng cao văn hóa về phòng chống rủi ro cho 
toàn bộ nhân viên, với mục tiêu mỗi nhân 
viên như một nhà QTRR trong từng hoạt 
động của mình. 

Tiếp theo đó là tăng cường giám sát thị 
trường, đánh giá thường xuyên các rủi ro thị 
trường, rủi ro lĩnh vực BĐS để có sự điều chỉnh 
kịp thời. Bộ phận QTRR cũng sẽ phối hợp với 
các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ để rà soát 
cập nhật danh mục rủi ro, giải pháp phòng 
chống và hạn chế rủi ro cho từng bộ phận, 
đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động liên 
tục cho từng bộ phận cũng như trên phạm vi 
toàn Công ty. 

Nhân viên tư vấn sản phẩm cho Khách hàng
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1 TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  
VÀ GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO CÁC BÊN HỮU QUAN

3 DOANH NGHIỆP DƯỢC CÓ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP, SÂU,  
RỘNG VÀ ĐA DẠNG NHẤT

Hệ thống phân phối gồm 34 chi nhánh với hơn 30.000 khách hàng có 
phát sinh giao dịch trong năm.

Kênh xuất khẩu đã xuất sang 15 nước tại Châu Á, Trung Á &  
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ,… Một số thị trường tiêu biểu như:  
Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Yemen, 
Indonesia, Malaysia,… Năm 2020, DHG Pharma đã tiếp cận, chào hàng 
và phát triển thêm được nhiều thị trường mới là Uzberkistan, Kazakhstan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Libya,... 

Kênh hiện đại: DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh hiện 
đại thông qua chuỗi siêu thị, kênh thương mại điện tử, … Sản phẩm của 
DHG Pharma đã có mặt tại hơn 860 cửa hàng thuốc của 7 chuỗi nhà 
thuốc lớn trên toàn quốc.

Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 40% mệnh giá, cao hơn 
so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. Cổ tức luôn được 
thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. Thông tin được công bố  
minh bạch, kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và  
cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Pharma.

Cổ đông  
và nhà đầu tư

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường và  
tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như 
đời sống của mỗi người dân nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phá sản,  
giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô,… dẫn đến người lao động 
bị giảm thu nhập hay thậm chí mất việc làm, DHG Pharma vẫn luôn đảm 
bảo công ăn việc làm cho hơn 2.700 lao động cùng với các điều kiện làm 
việc an toàn, các công trình phúc lợi đa dạng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn,  
các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
đương với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020,  
20,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động

Dược Hậu Giang đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng 
nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng. Tổng nộp ngân sách  
Nhà nước năm 2020 là 272,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 
tại TP.Cần Thơ là 130,4 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 17,5 tỷ đồng.

Chính quyền, 
cơ quan  
nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng

2 LÀ DOANH NGHIỆP DƯỢC GENERIC LỚN NHẤT VIỆT NAM 

3.756
Doanh thu thuần 
(ĐVT: Tỷ đồng)

739 4.301 
Lợi nhuận sau thuế 
(ĐVT: Tỷ đồng)

Tổng sản lượng 
(ĐVT: Triệu đơn vị sản phẩm)

821 
Lợi nhuận trước thuế 

(ĐVT: Tỷ đồng)

740
Lợi nhuận của  

cổ đông Công ty mẹ 
(ĐVT: Tỷ đồng)

4.767 
Giá trị sản xuất 

(ĐVT: Tỷ đồng)

DHG Pharma tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 
24 năm về doanh thu và lợi nhuận.
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LĨNH VỰC KINH DOANHBÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1 TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  
VÀ GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO CÁC BÊN HỮU QUAN

3 DOANH NGHIỆP DƯỢC CÓ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP, SÂU,  
RỘNG VÀ ĐA DẠNG NHẤT

Hệ thống phân phối gồm 34 chi nhánh với hơn 30.000 khách hàng có 
phát sinh giao dịch trong năm.

Kênh xuất khẩu đã xuất sang 15 nước tại Châu Á, Trung Á &  
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ,… Một số thị trường tiêu biểu như:  
Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Yemen, 
Indonesia, Malaysia,… Năm 2020, DHG Pharma đã tiếp cận, chào hàng 
và phát triển thêm được nhiều thị trường mới là Uzberkistan, Kazakhstan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Libya,... 

Kênh hiện đại: DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh hiện 
đại thông qua chuỗi siêu thị, kênh thương mại điện tử, … Sản phẩm của 
DHG Pharma đã có mặt tại hơn 860 cửa hàng thuốc của 7 chuỗi nhà 
thuốc lớn trên toàn quốc.

Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 40% mệnh giá, cao hơn 
so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. Cổ tức luôn được 
thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. Thông tin được công bố  
minh bạch, kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và  
cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Pharma.

Cổ đông  
và nhà đầu tư

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường và  
tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như 
đời sống của mỗi người dân nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phá sản,  
giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô,… dẫn đến người lao động 
bị giảm thu nhập hay thậm chí mất việc làm, DHG Pharma vẫn luôn đảm 
bảo công ăn việc làm cho hơn 2.700 lao động cùng với các điều kiện làm 
việc an toàn, các công trình phúc lợi đa dạng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn,  
các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
đương với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020,  
20,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động

Dược Hậu Giang đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng 
nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng. Tổng nộp ngân sách  
Nhà nước năm 2020 là 272,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 
tại TP.Cần Thơ là 130,4 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 17,5 tỷ đồng.

Chính quyền, 
cơ quan  
nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng
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DHG Pharma tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 
24 năm về doanh thu và lợi nhuận.
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
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VÀ GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO CÁC BÊN HỮU QUAN

3
DOANH NGHIỆP DƯỢC CÓ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP, SÂU,  
RỘNG VÀ ĐA DẠNG NHẤT

Hệ thống phân phối gồm 34 chi nhánh với hơn 30.000 khách hàng có 
phát sinh giao dịch trong năm.

Kênh xuất khẩu đã xuất sang 15 nước tại Châu Á, Trung Á &  
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ,… Một số thị trường tiêu biểu như:  
Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Yemen, 
Indonesia, Malaysia,… Năm 2020, DHG Pharma đã tiếp cận, chào hàng 
và phát triển thêm được nhiều thị trường mới là Uzberkistan, Kazakhstan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Libya,... 

Kênh hiện đại: DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh hiện 
đại thông qua chuỗi siêu thị, kênh thương mại điện tử, … Sản phẩm của 
DHG Pharma đã có mặt tại hơn 860 cửa hàng thuốc của 7 chuỗi nhà 
thuốc lớn trên toàn quốc.

Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 40% mệnh giá, cao hơn 
so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. Cổ tức luôn được 
thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. Thông tin được công bố  
minh bạch, kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và  
cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Pharma.
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việc an toàn, các công trình phúc lợi đa dạng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn,  
các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
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nhà nước
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tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …
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BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

Mục tiêu

Tổng quan

Quy mô hoạt động

Thế mạnh

Trở thành nhà phát triển quỹ đất, cung cấp mặt bằng kinh doanh cho các Tập đoàn bán lẻ, Nhà đầu tư trong 
và ngoài nước.

TTC Land sở hữu khoảng 109.167m2 diện tích STM cho thuê phục vụ hoạt động kinh doanh, nhu cầu mua sắm, 
giải trí của khách hàng. Đây là hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn thu ổn định cho Công ty.

STM cho thuê đáp ứng nhu cầu kinh doanh đa dạng, quy tụ nhiều thương hiệu đẳng cấp: Lotte Cinema, Lotteria, 
Auchan, Vinmart, Coopfood, Highland..., tạo nên một khu vực kinh tế phát triển sôi động, tiềm năng sinh lợi cao 
cho NĐT.

Với thời gian đầu tư cho 01 dự án đến giai đoạn cho thuê STM tối đa 04 năm, trong đó hoàn thiện pháp lý trong 
02 năm đầu và triển khai xây dựng, bán hàng, hoàn thiện trong 02 năm cuối. Các dự án cho thuê STM của TTC 
Land tọa lạc tại các khu vực nội thành TP.HCM, khu vực trung tâm của các tỉnh thành khác, nơi có mật độ dân 
cư đông, thương mại sầm uất.

Các dự án cho thuê STM tại TTC Land bao gồm: TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, TTC Plaza Âu Cơ, 
Belleza, Jamona Heights, Jamona City, Charmington La Pointe, Carillon 7.

Các địa điểm cho thuê STM của TTC Land luôn được khách hàng đánh giá cao vì không gian thoải mái và kinh 
doanh thuận lợi. Với phương châm xem lợi nhuận của khách hàng là tiêu chí hoạt động của Công ty, TTC Land 
luôn chăm chút từng sản phẩm STM trước khi bàn giao cho khách hàng và đặc biệt luôn điều chỉnh giá cả cho 
thuê phù hợp theo từng giai đoạn để đồng hành phát triển cùng khách hàng và vượt qua khó khăn của dịch 
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Thành công của TTC Land trong việc thiết lập chuỗi sản phẩm BĐS đang mở một hướng đi mới cho thị trường. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1 TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  
VÀ GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO CÁC BÊN HỮU QUAN

3 DOANH NGHIỆP DƯỢC CÓ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP, SÂU,  
RỘNG VÀ ĐA DẠNG NHẤT

Hệ thống phân phối gồm 34 chi nhánh với hơn 30.000 khách hàng có 
phát sinh giao dịch trong năm.

Kênh xuất khẩu đã xuất sang 15 nước tại Châu Á, Trung Á &  
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ,… Một số thị trường tiêu biểu như:  
Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Yemen, 
Indonesia, Malaysia,… Năm 2020, DHG Pharma đã tiếp cận, chào hàng 
và phát triển thêm được nhiều thị trường mới là Uzberkistan, Kazakhstan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Libya,... 

Kênh hiện đại: DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh hiện 
đại thông qua chuỗi siêu thị, kênh thương mại điện tử, … Sản phẩm của 
DHG Pharma đã có mặt tại hơn 860 cửa hàng thuốc của 7 chuỗi nhà 
thuốc lớn trên toàn quốc.

Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 40% mệnh giá, cao hơn 
so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. Cổ tức luôn được 
thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. Thông tin được công bố  
minh bạch, kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và  
cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Pharma.

Cổ đông  
và nhà đầu tư

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường và  
tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như 
đời sống của mỗi người dân nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phá sản,  
giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô,… dẫn đến người lao động 
bị giảm thu nhập hay thậm chí mất việc làm, DHG Pharma vẫn luôn đảm 
bảo công ăn việc làm cho hơn 2.700 lao động cùng với các điều kiện làm 
việc an toàn, các công trình phúc lợi đa dạng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn,  
các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
đương với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020,  
20,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động

Dược Hậu Giang đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng 
nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng. Tổng nộp ngân sách  
Nhà nước năm 2020 là 272,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 
tại TP.Cần Thơ là 130,4 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 17,5 tỷ đồng.

Chính quyền, 
cơ quan  
nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng

2 LÀ DOANH NGHIỆP DƯỢC GENERIC LỚN NHẤT VIỆT NAM 

3.756
Doanh thu thuần 
(ĐVT: Tỷ đồng)

739 4.301 
Lợi nhuận sau thuế 
(ĐVT: Tỷ đồng)

Tổng sản lượng 
(ĐVT: Triệu đơn vị sản phẩm)

821 
Lợi nhuận trước thuế 

(ĐVT: Tỷ đồng)

740
Lợi nhuận của  

cổ đông Công ty mẹ 
(ĐVT: Tỷ đồng)

4.767 
Giá trị sản xuất 

(ĐVT: Tỷ đồng)

DHG Pharma tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 
24 năm về doanh thu và lợi nhuận.

4544 TIÊU CHUẨN GMP TOÀN CẦU
Báo cáo thường niên 2020 Báo cáo hoạt động năm 2020
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các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
đương với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020,  
20,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động

Dược Hậu Giang đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng 
nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng. Tổng nộp ngân sách  
Nhà nước năm 2020 là 272,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 
tại TP.Cần Thơ là 130,4 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 17,5 tỷ đồng.

Chính quyền, 
cơ quan  
nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng

2
LÀ DOANH NGHIỆP DƯỢC GENERIC LỚN NHẤT VIỆT NAM 

3.756
Doanh thu thuần 
(ĐVT: Tỷ đồng)

739 4.301 
Lợi nhuận sau thuế 
(ĐVT: Tỷ đồng)

Tổng sản lượng 
(ĐVT: Triệu đơn vị sản phẩm)

821 
Lợi nhuận trước thuế 

(ĐVT: Tỷ đồng)

740
Lợi nhuận của  

cổ đông Công ty mẹ 
(ĐVT: Tỷ đồng)

4.767 
Giá trị sản xuất 

(ĐVT: Tỷ đồng)

DHG Pharma tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam 
24 năm về doanh thu và lợi nhuận.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 (tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1 TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  
VÀ GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO CÁC BÊN HỮU QUAN

3 DOANH NGHIỆP DƯỢC CÓ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP, SÂU,  
RỘNG VÀ ĐA DẠNG NHẤT

Hệ thống phân phối gồm 34 chi nhánh với hơn 30.000 khách hàng có 
phát sinh giao dịch trong năm.

Kênh xuất khẩu đã xuất sang 15 nước tại Châu Á, Trung Á &  
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ,… Một số thị trường tiêu biểu như:  
Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Yemen, 
Indonesia, Malaysia,… Năm 2020, DHG Pharma đã tiếp cận, chào hàng 
và phát triển thêm được nhiều thị trường mới là Uzberkistan, Kazakhstan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Libya,... 

Kênh hiện đại: DHG Pharma đi đầu trong công tác phát triển kênh hiện 
đại thông qua chuỗi siêu thị, kênh thương mại điện tử, … Sản phẩm của 
DHG Pharma đã có mặt tại hơn 860 cửa hàng thuốc của 7 chuỗi nhà 
thuốc lớn trên toàn quốc.

Cổ tức chi trả hàng năm luôn giữ ở mức 30% - 40% mệnh giá, cao hơn 
so với trung bình ngành Dược và vượt kế hoạch đề ra. Cổ tức luôn được 
thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đã công bố. Thông tin được công bố  
minh bạch, kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và  
cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Pharma.

Cổ đông  
và nhà đầu tư

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường và  
tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như 
đời sống của mỗi người dân nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phá sản,  
giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô,… dẫn đến người lao động 
bị giảm thu nhập hay thậm chí mất việc làm, DHG Pharma vẫn luôn đảm 
bảo công ăn việc làm cho hơn 2.700 lao động cùng với các điều kiện làm 
việc an toàn, các công trình phúc lợi đa dạng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn,  
các chương trình đào tạo, huấn luyện định kỳ để từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 
đương với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020,  
20,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động

Dược Hậu Giang đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước cùng 
nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng. Tổng nộp ngân sách  
Nhà nước năm 2020 là 272,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 
tại TP.Cần Thơ là 130,4 tỷ đồng, tại tỉnh Hậu Giang là 17,5 tỷ đồng.

Chính quyền, 
cơ quan  
nhà nước

DHG Pharma luôn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động  
xã hội cộng đồng với các chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc  
tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi đối tượng để cùng chăm lo cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dành cho hoạt động cộng đồng 
gần 12 tỷ đồng.

Cộng đồng

Với sứ mạng “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”,  
DHG Pharma không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu các công nghệ mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định,  
nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng, mua sắm các trang 
thiết bị hiện đại để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Khách hàng

DHG Pharma đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch 
và hiệu quả giữa các nhà cung ứng. Đồng thời, DHG Pharma tiến hành đánh 
giá toàn bộ nhà cung ứng hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật 
liệu đầu vào song song với đảm bảo các nhà cung ứng đáp ứng tốt các chỉ 
tiêu về môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, …

Nhà cung ứng
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DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN  
VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

 »Ngày 24/04/2018, ĐHĐCĐ TN năm 2017 đã thông 
qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu để tăng VĐL với tỷ lệ 67%. Tuy 
nhiên, ngày 02/10/2018 HĐQT đã ban hành Nghị 
quyết về việc dời thời điểm phát hành cổ phiếu 
vì lý do tình hình kinh tế thế giới đang xuất hiện 
một số vấn đề bất ổn, nhất là cuộc chiến thương 
mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ - 
Trung) có khả năng kéo dài có thể ảnh hưởng đến 
TTCK Việt Nam nói chung và kế hoạch chào bán 
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TTC Land nói 
riêng. HĐQT TTC Land xét thấy thời điểm hiện tại 
chưa thích hợp để thực hiện kế hoạch phát hành 
cổ phiếu, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua 
phương án phát hành chào bán cho cổ đông hiện 
hữu tại thời điểm thích hợp gần nhất.

TÌNH HÌNH CBTT TRONG NĂM 2018

“KỶ CƯƠNG – CẦU THỊ - CHỦ ĐỘNG” là 3 giá trị cốt lõi đầu tiên trong 6 Giá trị cốt lõi của CT được ưu tiên thực 
hiện trong năm 2018, đó cũng chính là cơ sở tiêu chí để chúng tôi thực hiện:

 »CBTT đúng quy định của pháp luật theo tinh thần KỶ CƯƠNG.

 »CBTT hướng đến các chuẩn mực quốc tế cao hơn như Bảng điểm QTCT trên thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN 
theo tinh thần CẦU THỊ.

 »CBTT minh bạch và kịp thời trên mức tiêu chuẩn tối thiểu của pháp luật theo tinh thần CHỦ ĐỘNG. 

STTLoại thông tin 
Nội dung 

công bố
Chi tiết thực hiện

Thời gian 
CBTT

1

Tổng quan CT

Điều lệhttps://ttcland.vn/pdf/scrdieu-lebo-sung-vdl-tra-7-co-tuc_vi_1543387374.pdf28/11/2018

2BCTNhttps://ttcland.vn/pdf/annual-report2017vi_vi_1529995759.pdf31/12/2018

3Bản cáo Bạchhttps://ttcland.vn/pdf/prospectus20180323vi_vi_1529996082.pdf23/03/2018

4
QTCT

Quy chế nội bộ 

về QTCT
https://ttcland.vn/pdf/internal-regulation20180424vi_vi_1529996654.pdf24/04/2018

5BCQThttps://ttcland.vn/pdf/scrbcquantri-ds-nguoi-co-lien-quannam2018_vi_1548816942.pdf24/04/2018

6

Theo TT 155/2015/

BTC-TT và các  

văn bản pháp luật  

liên quan

CBTT 

định kỳ

BCTC quý 

BCTC bán niên soát xét 

BCTC năm kiểm toán 

Định kỳ

7
CBTT 

bất thường

CBTT theo quy định của TT 155/2015/BTC-TT và các văn bản pháp luật liên quan. 

Ngoài ra CT chủ động CBTT theo tiêu chuẩn ASEAN Scorecard cung cấp thông tin 

đến Quý CĐ, NĐT, Khách hàng một cách kịp thời và đầy đủ nhất.

24h, 

khi phát sinh  

sự kiện

8
CBTT theo 

yêu cầu
CT luôn thực hiện CBTT đúng theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCKTheo yêu cầu

9

ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ 

Thường niên
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Tháng 4  

hàng năm

10
ĐHĐCĐ Bất 

thường
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Phát sinh sự việc  

cần thông qua 

ĐHĐCĐ

11
Lấy ý kiến CĐ 

bằng văn bản
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Phát sinh sự việc 

cần lấy ý kiến CĐ 

bằng văn bản

12

Hoạt động 

Quan hệ NĐT

Giá cổ phiếu 

và thông tin 

thị trường

https://ttcland.vn/vi/co-dong.html
Cập nhật 

hàng ngày

13Cơ cấu CĐhttps://ttcland.vn/pdf/co-cau-cd-vvf---12m_vi_1547520518.pdf
Cập nhật 

hàng quý

14Lịch sự kiện https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Cập nhật 

 lịch sự kiện 

hoạt động NĐT

15Bản tin NĐThttps://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Sau khi CBTT 

BCTC  bán niên 

soát xét và BCTC 

năm kiểm toán

16
Thông tin 

nổi bật
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Cập nhật 

Thông cáo báo 

chí, thông tin  

nổi bật cho NĐT

17Thông tin liên hệhttps://ttcland.vn/vi/co-dong.html
Cập nhật mới 

liên tục

KÊNH TIẾP CẬN CỦA NĐT

 »Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7%, đảm bảo quyền lợi của CĐ theo đúng tinh 
thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2017.

 »TTC Land cũng chính thức thuộc danh sách những doanh nghiệp tiên phong áp dụng mô hình QTDN theo 
chuẩn mực quốc tế Thẻ điểm QTCT Khu vực ASEAN và các thông lệ tốt trên thị trường. Theo đó, thành lập Ban 
KTNB trực thuộc HĐQT và 20% số TV HĐQT là độc lập nhằm thực hiện chức năng giám sát và thực hiện kiểm 
soát đối với việc điều hành Công ty. Mô hình mới sẽ bảo vệ tốt nhất quyền lợi của CĐ, NĐT và hướng đến PTBV.
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TTC LAND



TỔNG QUAN TÀI CHÍNH 2016 -2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Đơn vị tính: tỷ đồng

TÌNH HÌNH TÀI SẢN/NGUỒN VỐN

KẾT QUẢ KINH DOANH Giai đoạn 2016 - 2021 là thời điểm nền kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng 
nhưng tốc độ tăng trưởng tương đối chậm. Trong bối cảnh trên, nước ta là một trong nhóm các nước có tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn được duy trì ổn định, cải cách thể chế 
được đẩy mạnh, tổng số doanh nghiệp tăng gấp 1,5 lần... nhờ vào những định hướng tập trung tháo gỡ khó 
khăn, thúc đẩy sản xuất của các ngành, các địa phương, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện các hiệp 
định thương mại nhằm tìm kiếm thị trường, thúc đẩy sản xuất trong nước của Chính phủ. 

Trước tình hình kinh tế biến động khó lường cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bùng phát từ 
cuối năm 2019 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2016 – 2021. 
Tuy nhiên, nhờ vào định hướng đúng đắn của HĐQT cùng sự quyết tâm, nỗ lực của BLĐ và toàn thể CBNV, 
TTC Land tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh khả quan, cụ thể:

• Doanh thu thuần bình quân đạt 1.527 tỷ đồng, biến động mạnh qua các năm 
và tăng trưởng bình quân 40,71% cho cả giai đoạn 2016 – 2021 từ mức 775 
tỷ đồng lên mức 1.683 tỷ đồng. 

• Lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 269 tỷ đồng, tăng trưởng 4,97% cho cả 
giai đoạn 2016 – 2021 từ mức 224 tỷ đồng lên mức 242 tỷ đồng.

• Lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 214 tỷ đồng, tăng trưởng 3,72% cho cả giai 
đoạn 2016 – 2021 từ mức 180 tỷ đồng lên mức 195 tỷ đồng.

Tổng tài sản bình quân đạt 10.004 tỷ đồng, tăng trưởng 6,41% cho cả giai đoạn 2016 – 2021 từ mức 7.498 
tỷ đồng lên mức 9.797 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu bình quân đạt 4.313 tỷ đồng, tăng trưởng 9,45% cho cả giai đoạn 2016-2021 từ mức 3.262 
tỷ đồng lên mức 5.033 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, TTC Land có ba (03) lần tăng vốn điều lệ từ 2.171 tỷ đồng lên gần 3.664 tỷ 
đồng. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 là 3.663.563.030.000 đồng. 
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TỔNG QUAN TÀI CHÍNH 2016 -2021 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: lần

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS, TTC Land luôn cố gắng duy trì chỉ tiêu về khả năng 
thanh toán ở mức độ thích hợp nhằm tạo sự an tâm đầu tư đối với các đối tác của Công ty cũng như các 
bên cho vay, các bên cung ứng, dịch vụ và khách hàng…

Trong giai đoạn 2016 – 2021, chỉ tiêu này của TTC Land được duy trì ở mức ổn định và có xu hướng tăng 
trong những năm gần đây. 

Trong năm 2021, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt đạt 1,96 lần và 1,14 lần, 
tăng nhẹ so với năm trước; chủ yếu do sự sụt giảm mạnh trong khoản mục nợ ngắn hạn trong khi tài sản 
ngắn hạn được duy trì ổn định. 

Khả năng thanh toán

Đơn vị tính: lần

Tỷ lệ đòn bẩy

Cụ thể trong năm, việc TTC Land thanh toán khoản trái phiếu dài hạn của Ngân hàng TMCP Việt Nam 
Thịnh Vượng và các khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả đã làm cho nợ ngắn hạn của Công ty tại thời 
điểm 31/12/2021 giảm 24,24% (tương đương 1.100 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Sự chênh lệch giá trị giữa hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh cho thấy 
lượng hàng tồn kho của TTC Land luôn được duy trì ở mức cao trong tổng tài sản, đây là điểm đặc thù 
trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Khả năng thanh toán của Công ty vẫn giữ ở mức an toàn trong các năm qua cho thấy Công ty đã và đang 
chủ động trong công tác điều hành thanh khoản; đảm bảo năng lực thanh toán trước các khoản nợ gần tới 
hạn của Công ty, giúp giảm thiểu rủi ro và duy trì hoạt động kinh doanh luôn ổn định.

Việc sử dụng nguồn nợ lớn để tài trợ cho quá trình mở rộng quỹ đất kinh doanh có thể khuếch đại thành 
quả hoạt động nhưng cũng có thể là một rủi ro lớn cho doanh nghiệp nếu việc sử dụng đòn bẩy chưa hợp 
lý. Do đó, trong quá trình huy động và sử dụng nguồn vốn vay, TTC Land luôn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm 
mang lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, tỷ lệ đòn bẩy của TTC Land được giữ ở mức ổn định và có xu hướng giảm 
trong những năm gần đây.

Trong năm 2021, TTC Land ghi nhận mức sụt giảm 14,16% (tương đương 1.616 tỷ đồng) đối với tổng tài 
sản và 26,95% (tương đương 1.757 tỷ đồng) đối với tổng nợ phải trả. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ tăng 
nhẹ 2,89% (tương đương 141 tỷ đồng) từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo đó, với mức giảm 
cao trong tổng nợ và tổng tài sản trong khi vốn chủ sở hữu vẫn giữ ở mức ổn định khiến cho tỷ lệ đòn bẩy 
của Công ty có xu hướng giảm so với năm 2020. Cụ thể, hệ số nợ trên tổng tài sản giảm từ 0,57 lần xuống 
0,49 lần và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,33 lần xuống 0,95 lần. 

Tỷ lệ đòn bẩy có dấu hiệu sụt giảm trong những năm gần đây cho thấy Công ty đã cân nhắc sử dụng nợ 
một cách thận trọng và hợp lý, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn lành mạnh, duy trì mức rủi ro 
thấp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu. Đồng thời, với mức độ an toàn tài chính 
cao, TTC Land sẽ có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận được các nguồn vốn vay mới để tài trợ cho các dự án 
và hoạt động đầu tư sau này, đặc biệt là từ các ngân hàng và tổ chức tài chính. 
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TỔNG QUAN TÀI CHÍNH 2016 -2021 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: lần

Hiệu quả hoạt động

Đơn vị tính: %

Hiệu quả sinh lời

Trong giai đoạn 2016 – 2021, chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của TTC Land tương đối biến động và có 
xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây.

Trong năm 2021, các chỉ tiêu này của Công ty có xu hướng tăng so với các năm trước, cụ thể: 

+ Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 0,33 vòng lên 0,45 vòng do biến động trái chiều giữa hàng tồn kho 
và vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán năm 2021 được ghi nhận là 1.371 tỷ đồng (tương ứng với mức tăng 
11.82% so với cùng kỳ). Trong khi đó, tính đến thời điểm 31/12/2021, hàng tồn kho được ghi nhận là 
2.797 tỷ đồng (tương ứng với mức giảm 15.54% so với cùng kỳ), chủ yếu đến từ sự sụt giảm tồn kho tại 
dự án Carillon 7 (giảm gần 99%, chỉ còn 6,4 tỷ đồng) và dự án Thanh Đa. 

+ Vòng quay tổng tài sản tăng gấp hai lần từ 0,08 vòng lên 0,16 vòng, chủ yếu do doanh thu thuần năm 
2021 tăng mạnh 83,32% (tương đương tăng hơn 765 tỷ đồng) so với năm trước. 

Trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, các dự án được triển khai nhanh chóng, hoạt động 
kinh doanh phục hồi, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của Công ty hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng 
hơn nữa.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời của TTC Land có sự biến động khác nhau giữa 
các chỉ số. Cụ thể trong năm 2021, trong khi hệ số ROA và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên 
doanh thu thuần tăng nhẹ so với năm 2020 khi lần lượt đạt 1,84% và 13,82%; thì hệ số ROS, ROE biến 
động giảm so với năm trước khi lần lượt đạt 11,57% và 3,92%. 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tích cực kiện toàn bộ máy quản lí cũng như thực hiện các giải pháp tiết 
giảm chi phí, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các những dự án tiềm năng tại các khu vực có đầu tư hạ tầng 
mạnh, ưu tiên đất sạch, có pháp rõ ràng như Đồng Nai, Long An,.. để thực hiện M&A, đảm bảo cho sự 
tăng trưởng bền vững trong thời gian tới. Đây là những động lực để khi nền kinh tế phục hồi và các dự 
án được đẩy mạnh triển khai, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, từ đó 
giúp các chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời của TTC Land được cải thiện hơn nữa.
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DANH MỤC DỰ ÁN 

Những nơi chúng tôi có mặt

Công tác đầu tư và phát triển dự án, BĐH Công ty đã 
nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Công ty, tập trung 
hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phát triển đầu tư và 
kinh doanh các dự án của Công ty, đặc biệt chú trọng 
tiến độ xây dựng của các dự án tính đến nay đã hoàn 
tất các dự án như: Jamona Home Resort, Belleza 
Apartment, Jamona City, Jamona Golden Silk… 
Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện các dự án 
đang triển khai như Carillon 7, TTC Plaza Đức Trọng, 
Charmington Tamashi, Panomax River Villa…

6766 21
Báo cáo thường niên
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TTC PLAZA BÌNH THẠNH

Loại hình: Thương mại

Bàn giao : 2018 - 2019

Vị trí: Quận Bình Thạnh

Diện tích đất : 5.570 m2

Sàn xây dựng : 18.512 m2

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đã hoàn thành

TTC LAND Company Profile 22TTC LAND Company Profile21

TTC PLAZA
BINH THANH

TTC PLAZA
AU CO

Type
Commercial

Expected Hand Over
2018 - 2019

GFA
18,512 sqm

Total Area
5,570 sqm

Location
Binh Thanh District

Type
Commercial

GFA
6,000 sqm 

Total Area
7,800 sqm

Location
Tan Binh District

Expected Hand Over
2017

COMPLETED PROJECT

JAMONA HOME RESORT

Loại hình: Thấp tầng
Phân khúc: Cao cấp

Bàn giao : 2018 

Vị trí: Thành phố Thủ Đức

Diện tích đất : 91.966 m2

Sàn xây dựng : 100.904 m2 

Sản phẩm: 238

Tỷ lệ hấp thụ : 99%

68 6921
Báo cáo thường niên
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BELLEZA APARTMENT 

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Bàn giao : 2016 

Vị trí: Quận 7

Diện tích đất : 27.044 m2

Sàn xây dựng : 191.428 m2

Sản phẩm: 994

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đã hoàn thành

TTC LAND Company Profile 10TTC LAND Company Profile09

COMPLETED PROJECT

Type
High rise

GFA
25,782 sqm 

No. Of Products
229

Total Area
3,352 sqm

Location
Tan Phu District   

Expected Hand Over
2019

BELLEZA
APARTMENT

CARILLON 5

Type
High Rise

Expected Hand Over
2016

GFA
191,428 sqm 

No. Of Products
994

Total Area
27,044 sqm

Location
District 7

TTC LAND Company Profile 10TTC LAND Company Profile09

COMPLETED PROJECT

Type
High rise

GFA
25,782 sqm 

No. Of Products
229

Total Area
3,352 sqm

Location
Tan Phu District   

Expected Hand Over
2019

BELLEZA
APARTMENT

CARILLON 5

Type
High Rise

Expected Hand Over
2016

GFA
191,428 sqm 

No. Of Products
994

Total Area
27,044 sqm

Location
District 7 JAMONA HEIGHTS

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Bàn giao : 2018 - 2019

Vị trí: Quận 7

Diện tích đất :5.767 m2

Sàn xây dựng : 41.877 m2

Sản phẩm: 331

Tỷ lệ hấp thụ : 85%

TTC LAND Company Profile 14TTC LAND Company Profile13

Type
High rise

GFA
41,877 sqm 

No. Of Products
331

Total Area
5,767 sqm

Location
District 7

Expected Hand Over
2018 - 2019

JAMONA
GOLDEN SILK

JAMONA HEIGHTS

Type
Villa

Expected Hand Over
2017 - 2018

GFA
29,623 sqm 

No. Of Products
226

Total Area
76,821 sqm

Location
District 7

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile 10TTC LAND Company Profile09

COMPLETED PROJECT

Type
High rise

GFA
25,782 sqm 

No. Of Products
229

Total Area
3,352 sqm

Location
Tan Phu District   

Expected Hand Over
2019

BELLEZA
APARTMENT

CARILLON 5

Type
High Rise

Expected Hand Over
2016

GFA
191,428 sqm 

No. Of Products
994

Total Area
27,044 sqm

Location
District 7

70 7121
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JAMONA CITY
- THẤP TẦNG 

Loại hình: Thấp tầng
Phân khúc: Cao cấp

Bàn giao : 2015 - 2018

Vị trí: Quận 7

Diện tích đất : 21.078 m2

Sàn xây dựng : 15.188 m2

Sản phẩm: 201

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đã hoàn thành

TTC LAND Company Profile 18TTC LAND Company Profile17

JAMONA CITY
(Low rise)

JAMONA CITY
(High rise)

Type
Low rise

Expected Hand Over
2015 - 2018

GFA
59,188 sqm 

No. Of Products
201

Total Area
21,078 sqm

Location
District 7

Type
High rise

GFA
114,770 sqm 

No. Of Products
1,290

Total Area
 6,339 sqm

Location
District 7

Expected Hand Over
2015 - 2018

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile 18TTC LAND Company Profile17

JAMONA CITY
(Low rise)

JAMONA CITY
(High rise)

Type
Low rise

Expected Hand Over
2015 - 2018

GFA
59,188 sqm 

No. Of Products
201

Total Area
21,078 sqm

Location
District 7

Type
High rise

GFA
114,770 sqm 

No. Of Products
1,290

Total Area
 6,339 sqm

Location
District 7

Expected Hand Over
2015 - 2018

COMPLETED PROJECT
Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Cao cấp

Bàn giao : 2015 - 2018

Vị trí: Quận 7

Diện tích đất :6.339 m2

Sàn xây dựng :114.770 m2

Sản phẩm: 1.290

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

TTC LAND Company Profile18 TTC LAND Company Profile 17

JAMONA CITY
(Low rise)

JAMONA CITY
(High rise)

Type
Low rise

Expected Hand Over
2015 - 2018

GFA
59,188 sqm 

No. Of Products
201

Total Area
21,078 sqm

Location
District 7

Type
High rise

GFA
114,770 sqm 

No. Of Products
1,290

Total Area
 6,339 sqm

Location
District 7

Expected Hand Over
2015 - 2018

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile 18TTC LAND Company Profile17

JAMONA CITY
(Low rise)

JAMONA CITY
(High rise)

Type
Low rise

Expected Hand Over
2015 - 2018

GFA
59,188 sqm 

No. Of Products
201

Total Area
21,078 sqm

Location
District 7

Type
High rise

GFA
114,770 sqm 

No. Of Products
1,290

Total Area
 6,339 sqm

Location
District 7

Expected Hand Over
2015 - 2018

COMPLETED PROJECT

JAMONA CITY
- CAO TẦNG 
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PHÚ LỢI 1

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc:Trung cấp

Bàn giao : 2011

Vị trí: Quận 8

Diện tích đất :7.670 m2

Sàn xây dựng : 37.954 m2

Sản phẩm: 330

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

Dự án đã hoàn thành

DANH MỤC DỰ ÁN  (Tiếp theo)

TTC LAND Company Profile16 TTC LAND Company Profile 15

TypeHigh rise

GFA37,954 sqm 

No. Of Products330

Hand Over2011
Total Area7,670 sqm

PHU LOI 1

LocationDistrict 8

TypeHigh rise

GFA6,926 sqm 

No. Of Products43

Expected Hand Over2009
Total Area1,078 sqm

HOA BINH

LocationTan Phu District

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile16 TTC LAND Company Profile 15

TypeHigh rise

GFA37,954 sqm 

No. Of Products330

Hand Over2011
Total Area7,670 sqm

PHU LOI 1

LocationDistrict 8

TypeHigh rise

GFA6,926 sqm 

No. Of Products43

Expected Hand Over2009
Total Area1,078 sqm

HOA BINH

LocationTan Phu District

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile16 TTC LAND Company Profile 15

TypeHigh rise

GFA37,954 sqm 

No. Of Products330

Hand Over2011
Total Area7,670 sqm

PHU LOI 1

LocationDistrict 8

TypeHigh rise

GFA6,926 sqm 

No. Of Products43

Expected Hand Over2009
Total Area1,078 sqm

HOA BINH

LocationTan Phu District

COMPLETED PROJECT

CHARMINGTON 
LA POINTE

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Cao cấp

Bàn giao : 2018

Vị trí: Quận 10

Diện tích đất :5.012 m2

Sàn xây dựng : 44.380 m2

Sản phẩm: 508

Tỷ lệ hấp thụ : 96%

TTC LAND Company Profile 20TTC LAND Company Profile19

Type High rise

GFA 44,380 sqm 

No. Of Products 508

Hand Over 2018
Total Area 5,012 sqm

CHARMINGTON
LA POINTE

Location District 10

Type Villa

GFA 100,904 sqm 

No. Of Products 238

Hand Over 2018
Total Area 91,966 sqm

JAMONA
HOME RESORT

Location Thu Duc District

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile 20TTC LAND Company Profile19

Type High rise

GFA 44,380 sqm 

No. Of Products 508

Hand Over 2018
Total Area 5,012 sqm

CHARMINGTON
LA POINTE

Location District 10

Type Villa

GFA 100,904 sqm 

No. Of Products 238

Hand Over 2018
Total Area 91,966 sqm

JAMONA
HOME RESORT

Location Thu Duc District

COMPLETED PROJECT

74 7521
Báo cáo thường niên

TTC LAND



TTC PLAZA ÂU CƠ

Loại hình: Thương mại

Bàn giao : 2017

Vị trí: Quận Tân Bình

Diện tích đất :7.800 m2

Sàn xây dựng : 6.000 m2

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

TTC LAND Company Profile 22TTC LAND Company Profile21

TTC PLAZA
BINH THANH

TTC PLAZA
AU CO

Type
Commercial

Expected Hand Over
2018 - 2019

GFA
18,512 sqm

Total Area
5,570 sqm

Location
Binh Thanh District

Type
Commercial

GFA
6,000 sqm 

Total Area
7,800 sqm

Location
Tan Binh District

Expected Hand Over
2017

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile 22TTC LAND Company Profile21

TTC PLAZA
BINH THANH

TTC PLAZA
AU CO

Type
Commercial

Expected Hand Over
2018 - 2019

GFA
18,512 sqm

Total Area
5,570 sqm

Location
Binh Thanh District

Type
Commercial

GFA
6,000 sqm 

Total Area
7,800 sqm

Location
Tan Binh District

Expected Hand Over
2017

COMPLETED PROJECT

Dự án đã hoàn thành

CARILLON 1

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Bàn giao : 2014

Vị trí: Quận Tân Bình

Diện tích đất: 7.834 m2

Sàn xây dựng: 57.746 m2

Sản phẩm: 484

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

TTC LAND Company Profile 12TTC LAND Company Profile11

COMPLETED PROJECT

Type High Rise

GFA 10,994 sqm

No. Of Products 97

Hand Over 2017
Total Area 1,283 sqm

CARILLON 3

Location Tan Phu District

No. Of Product 484

Type High Rise

GFA 57,746 sqm Expected Hand Over 2014
Total Area 7,834 sqm

CARILLON 1 Location Tan Binh District

76 7721
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CARILLON 5

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Bàn giao: 2018 - 2019

Vị trí: Quận Tân Phú

Diện tích đất :3.352 m2

Sàn xây dựng : 25.782 m2

Sản phẩm: 229

Tỷ lệ hấp thụ : 98%

TTC LAND Company Profile 10TTC LAND Company Profile09

COMPLETED PROJECT

Type
High rise

GFA
25,782 sqm 

No. Of Products
229

Total Area
3,352 sqm

Location
Tan Phu District   

Expected Hand Over
2019

BELLEZA
APARTMENT

CARILLON 5

Type
High Rise

Expected Hand Over
2016

GFA
191,428 sqm 

No. Of Products
994

Total Area
27,044 sqm

Location
District 7

TTC LAND Company Profile 10TTC LAND Company Profile09

COMPLETED PROJECT

Type
High rise

GFA
25,782 sqm 

No. Of Products
229

Total Area
3,352 sqm

Location
Tan Phu District   

Expected Hand Over
2019

BELLEZA
APARTMENT

CARILLON 5

Type
High Rise

Expected Hand Over
2016

GFA
191,428 sqm 

No. Of Products
994

Total Area
27,044 sqm

Location
District 7

CARILLON 3

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Bàn giao : 2017

Vị trí: Quận Tân Phú

Diện tích đất :1.283 m2

Sàn xây dựng : 10.944 m2

Sản phẩm: 97

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đã hoàn thành

TTC LAND Company Profile 12TTC LAND Company Profile11

COMPLETED PROJECT

Type High Rise

GFA 10,994 sqm

No. Of Products 97

Hand Over 2017
Total Area 1,283 sqm

CARILLON 3

Location Tan Phu District

No. Of Product 484

Type High Rise

GFA 57,746 sqm Expected Hand Over 2014
Total Area 7,834 sqm

CARILLON 1 Location Tan Binh District

TTC LAND Company Profile 12TTC LAND Company Profile11

COMPLETED PROJECT

Type High Rise

GFA 10,994 sqm

No. Of Products 97

Hand Over 2017
Total Area 1,283 sqm

CARILLON 3

Location Tan Phu District

No. Of Product 484

Type High Rise

GFA 57,746 sqm Expected Hand Over 2014
Total Area 7,834 sqm

CARILLON 1 Location Tan Binh District

78 7921
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CELADON CITY - RUBY

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Bàn giao: 2015

Vị trí: Quận Tân Phú

Diện tích đất : 820.000 m2

Sàn xây dựng : 175.000 m2

Sản phẩm: 1.488

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

HÒA BÌNH

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Bàn giao: 2009

Vị trí: Quận Tân Phú

Diện tích đất :1.078 m2 

Sàn xây dựng : 6.926 m2

Sản phẩm: 43

Tỷ lệ hấp thụ : 100%

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đã hoàn thành

TTC LAND Company Profile 16TTC LAND Company Profile15

Type High rise

GFA 37,954 sqm 

No. Of Products 330

Hand Over 2011
Total Area 7,670 sqm

PHU LOI 1

Location District 8

Type High rise

GFA 6,926 sqm 

No. Of Products 43

Expected Hand Over 2009
Total Area 1,078 sqm

HOA BINH

Location Tan Phu District

COMPLETED PROJECT

TTC LAND Company Profile 16TTC LAND Company Profile15

Type High rise

GFA 37,954 sqm 

No. Of Products 330

Hand Over 2011
Total Area 7,670 sqm

PHU LOI 1

Location District 8

Type High rise

GFA 6,926 sqm 

No. Of Products 43

Expected Hand Over 2009
Total Area 1,078 sqm

HOA BINH

Location Tan Phu District

COMPLETED PROJECT

TRANSFERRED PROJECT

TYPE
High rise

GFA
175,000 sqm 

NO. OF PRODUCTS
1,488

TOTAL AREA
820,000 sqm

LOCATION
TAN PHU DISTRICT

TYPE
High rise

GFA
39,742 sqm

HAI PHONG
PLAZA

CELADON CITY
- RUBY

NO. OF PRODUCTS
815

TOTAL AREA
12,868 sqm

LOCATION
HAI PHONG

TTC LAND Company Profile 06TTC LAND Company Profile05

TRANSFERRED PROJECT

TYPE
High rise

GFA
175,000 sqm 

NO. OF PRODUCTS
1,488

TOTAL AREA
820,000 sqm

LOCATION
TAN PHU DISTRICT

TYPE
High rise

GFA
39,742 sqm

HAI PHONG
PLAZA

CELADON CITY
- RUBY

NO. OF PRODUCTS
815

TOTAL AREA
12,868 sqm

LOCATION
HAI PHONG

TTC LAND Company Profile 06TTC LAND Company Profile05

80 8121
Báo cáo thường niên

TTC LAND



JAMONA GOLDEN SILK

Loại hình: Thấp tầng
Phân khúc: Cao cấp

Bàn giao : 2017 - 2018

Vị trí: Quận 7

Diện tích đất : 76.821 m2

Sàn xây dựng : 29.623 m2

Sản phẩm: 226

Tỷ lệ hấp thụ : 97%

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đã hoàn thành

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đang triển khai

Hiên tại, TTC Land đang sở hữu 06 dự án với rổ 
sản phẩm đa dạng gồm nhiều loại hình như: căn 
hộ (từ trung cấp – cao cấp), nhà phố, biệt thự, đất 
nền,… Trong thời gian tới, Công ty sẽ đánh giá lại 
hiệu quả và tiềm năng của từng dự án, từ đó thực 
hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư và tập trung hoàn 
thiện công tác pháp lý để đảm bảo tiến độ đúng 
theo định hướng chiến lược đã đề ra.

82 8321
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CARILLON 7

Loại hình: Cao tầng
Phân khúc: Trung cấp

Vị trí: 33 Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới 
Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM.

Diện tích đất :5.378 m² 

Sàn xây dựng : 59.885 m2

Tổng đầu tư: 935,2 tỷ đồng

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đang triển khai

84 8521
Báo cáo thường niên

TTC LAND



TTC PLAZA ĐỨC TRỌNG

Loại hình: Thương mại

Vị trí: Lâm Đồng 

Diện tích đất : 3.196 m2

Sàn xây dựng :11.915 m2 

Tổng đầu tư: 151,1 tỷ đồng

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đang triển khai

86 8721
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CHARMINGTON IRIS

Loại hình: Cao tầng

Phân khúc: Cao cấp

Vị trí: 76 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, 

TP.HCM

Diện tích đất : 16.645,3 m²

Sàn xây dựng :141.412 m²

Tổng đầu tư: 1.784,4 tỷ đồng 
(Xây dựng + Thiết bị)

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đang triển khai

88 8921
Báo cáo thường niên

TTC LAND



PANOMAX RIVER VILLA

Loại hình: Thấp tầng

Phân khúc: Cao cấp

Vị trí: Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, 
TP.HCM

Diện tích đất : 14.615 m² 

Sàn xây dựng :122.388 m² 

Tổng đầu tư: 613,9 tỷ đồng

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đang triển khai

90 9121
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CHARMINGTON TAMASHI

Loại hình: Cao tầng

Phân khúc: Cao cấp

Vị trí: 46 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, 

Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Diện tích đất : 14.615 m²

Sàn xây dựng :122.388 m² 

Tổng đầu tư: 1.993 tỷ đồng 

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đang triển khai

92 9321
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CHARMINGTON TÂN SƠN NHẤT

Loại hình: Cao tầng

Phân khúc: Cao cấp

Vị trí: 202B Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM

Diện tích đất : 14.518 m²

Sàn xây dựng :128.000 m² 

Tổng đầu tư: 1.704 tỷ đồng 

DANH MỤC DỰ ÁN (Tiếp theo)

Dự án đang triển khai

94 9521
Báo cáo thường niên

TTC LAND



    QUẢN TRỊ 
DOANH NGHIỆP

     98    Cơ cấu tổ chức Công ty

100    Mô hình Quản trị Công ty

  102    Báo cáo Hội đồng quản trị

      118      Báo cáo hoạt động của UBKT

            124     Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

             126     Báo cáo quản trị 

           138     Báo cáo quản trị rủi ro

                                  144     Tuân thủ pháp luật

                                        153    Thông tin cổ phiếu và 

                                                     quan hệ nhà đầu tư



CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín được tổ chức theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, cơ cấu tổ chức của 
Công ty hiện nay bao gồm:

Mười một (11) Công ty con, Công ty con là những công ty mà TTC Land nắm giữ vốn chi phối trên 
50% tổng vốn điều lệ của Công ty đó.

Bốn (04) Công ty liên kết, Công ty liên kết là những công ty mà TTC Land nắm giữ vốn.

Hoạt động chính của các Công ty con và các Công ty liên kết là kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, đất thuê; kinh doanh nhà; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu dân cư, cho thuê kho 
bãi, nhà xưởng, văn phòng; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử 
dụng đất, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và thăm 
dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; đại lý môi giới, đấu 
giá, cung cấp dịch vụ tư vấn kiến trúc và kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Danh sách Công ty con, Công ty liên kết

STT Tên Công ty Địa điểm Ngành nghề
Tỷ lệ lợi 

ích (%)

Tỷ lệ biểu quyết 

(%)

Công ty con

1
Công ty TNHH MTV Kinh doanh 
Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 
(“Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn”)

TP.HCM
Kinh doanh 

BĐS
100,00 100,00

2
CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Đông 
Sài Gòn (“Đông Sài Gòn”)

TP.HCM BĐS 99,89 99,89

3
CTCP Thương Tín Tàu Cuốc (“Tàu 
Cuốc”)

TP.HCM
Xây dựng và 

BĐS
99,20 99,20

4
Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS 
Sài Gòn Thương Tín (“Dịch vụ Quản 
lý BĐS Sài Gòn”)

TP.HCM
Kinh doanh 

BĐS
50,00 50,00

5 CTCP Mai Lan (“Mai Lan”) TP.HCM Dịch vụ 90,17 90,17

6
Công ty TNHH Thương Tín - CJ 
Cầu Tre (“CJ Cầu Tre”)

TP.HCM Dịch vụ 74,00 74,00

7
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát 
triển BĐS Hùng Anh Năm (“Hùng 
Anh Năm”)

TP.HCM BĐS 100,00 100,00

8
CTCP Thương Mại Nguyễn Kim Đà 
Nẵng (“Nguyễn Kim Đà Nẵng”)

Đà Nẵng
BĐS và dịch vụ 

thương mại
99,85 99,85

9
Công ty TNHH MTV TTC Land 
Retail Management (“TTC Land 
Retail”)

TP.HCM
Kinh doanh 

BĐS
94,68 94,68

10
Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS 
TTC Land Phú Quốc (“TTC Land 
Phú Quốc”)

Kiên Giang BĐS 100,00 100,00

11
CTCP Đầu tư BĐS TTC Land Hưng 
Điền (“TTC Land Hưng Điền”)

TP.HCM BĐS 61,00 61,00

Công ty liên kết

1 CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành TP.HCM BĐS 48,00 48,00

2 CTCP Đầu tư SVG TP.HCM
Sản xuất và 

xây dựng
50,00 (*)

3 CTCP May Tiến Phát TP.HCM
BĐS và dịch vụ 

thương mại
22,51 (*)

4
CTCP Đầu tư Xây dựng 
Long An – IDICO

Long An
BĐS và dịch vụ 

thương mại
23,98 24,00

98 9921
Báo cáo thường niên

TTC LAND



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mô hình QTCT của TTC Land bao gồm các tầng quản trị theo thông lệ quốc tế. Trong quá trình triển 
khai áp dụng, TTC Land thường xuyên rà soát tính hiệu quả việc vận hành mô hình quản trị nhằm 
đưa ra những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị liên 
doanh, liên kết.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua mô hình quản trị khoa học với sự đồng thuận và phân định 
rõ các cơ quan: Quản trị - Kiểm soát – Điều hành. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VĂN PHÒNG CÔNG TY ỦY BAN KIỂM TOÁN

P. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC

KHỐI ĐẦU TƯ 
DỰ ÁN

KHỐI PHÁP LÝ 
DỰ ÁN

KHỐI QUẢN LÝ 
DỰ ÁN

KHỐI KINH DOANH KHỐI TÀI CHÍNH KHỐI VẬN HÀNH

CÔNG TY CON, 
CÔNG TY LIÊN KẾT

Phòng Đầu tư và Phát 
triển quỹ đất

Phòng Pháp lý 
Dự án

Phòng Thiết kế 
Dự toán

(*) Mỗi dự án sẽ có 
một ban quản lý dự án

Phòng Kế hoạch 
Kinh doanh

Phòng Tài chính 
Kế hoạch Phòng Nhân sự

Phòng Phân tích 
Đầu tư

Phòng Kinh doanh
Phân tán

Phòng Bồi thường
GPMB

Phòng Giám sát 
Xây dựng

Ban Quản lý
Dự án (*)

Bộ phận Bảo hành -
Bảo trì Công trình

Phòng Kinh doanh 
Sàn thương mại

Phòng Marketing

Phòng Dịch vụ 
Khách hàng

Phòng Kế toán
Phòng Hành chính

Quản trị

Phòng Công nghệ
Thông tin

Phòng Pháp chế

Phòng Đấu thầu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bộ phận Quản lý 
Thương hiệu

TTC Land đã vận dụng triệt để những quy tắc cơ bản về quản trị để bảo vệ quyền lợi và lợi 
ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực đạo đức về hành vi, đạo đức nghề 
nghiệp của các thành viên HĐQT, BĐH, UBKT và cán bộ quản lý của Công ty song song với 
tuân thủ các quy định của pháp luật nhưng đồng thời phát huy tính sáng tạo và linh hoạt 
trong hoạt động tham mưu và triển khai của BĐH Công ty.

100 10121
Báo cáo thường niên

TTC LAND



HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

HĐQT TTC Land hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ 
về QTCT, cũng như tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về 
hướng dẫn Quản trị Công ty đại chúng. 

Trong năm 2021, tuân thủ quy định nội bộ cũng như đảm bảo sự 
phát triển Công ty, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp ở mỗi quý và 23 
cuộc họp bất thường để đưa ra những chỉ đạo kịp thời trước sự 
những biến động kinh tế xã hội trong và ngoài nước.

Thay mặt HĐQT, Bà Nguyễn Thuỳ Vân - Chủ tịch HĐQT, và Ông 
Võ Quốc Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát 
các công việc mà HĐQT đã triển khai cho BĐH thực hiện, thường 
xuyên đề ra chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ BĐH 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT 
cũng thực hiện tốt vai trò đại diện cho các cổ đông và thể hiện điều 
đó một cách rõ ràng và minh bạch. Việc này giúp đảm bảo tối đa 
quyền lợi của tất cả cổ đông của Công ty, bao gồm cả các cổ đông 
thiểu số, cụ thể qua các công tác sau: 

Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình tuân thủ pháp 
luật, chấp hành các quy định và tình hình triển khai thực 
hiện các mục tiêu phát triển cùng kế hoạch kinh doanh 
hàng năm của bộ máy điều hành các cấp.

Duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức các buổi họp bàn 
để thống nhất định hướng thực hiện trên tinh thần được 
ĐHĐCĐ giao phó, liên tục cập nhật tình hình và kết quả 
hoạt động, sâu sát trong công tác giám sát BĐH; đảm 
bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp theo quy 
định của Công ty, cũng như đảm bảo số thành viên tham 
dự đầy đủ để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan 
trọng của Công ty như quản lý rủi ro, KTNB, cải thiện quy 
trình nghiệp vụ kinh doanh.

Định hướng đầu tư phát triển và hỗ trợ cho BĐH tiếp cận 
với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, nguồn, quỹ đất tiềm 
năng, đồng thời đưa ra các quyết định về kế hoạch đầu tư 
nhằm gia tăng nguồn thu cho Công ty.

Kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động để đảm bảo tính 
phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả 
ổn định lâu dài cho Công ty.

Giám sát hoạt động của BĐH về hoạt động kinh doanh.

Hoạch định về cơ cấu tổ chức và nhân sự triển khai các 
kế hoạch đã đề ra.

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín có tổ chức cuộc họp 
ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 vào ngày 26 tháng 04 năm 2021. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua 
nội dung Nghị Quyết như sau: 

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

 1 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021 Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 

2 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021
Ủy quyền cho HĐQT được chọn đơn vị kiểm toán 
BCTC năm

3 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 

4 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021 Thông qua kế hoạch kinh doanh 

5 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021
Thông qua chủ trương về hoạt động đầu tư, mua bán 
và sáp nhập các dự án BĐS

6 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021
Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch 
có liên quan của Công ty

7 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021 Miễn nhiệm thành viên HĐQT 

8 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021
 Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng 
Thành viên HĐQT bầu bổ sung

9 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021
Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành 
viên HĐQT 

10 10/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021
Thông qua việc chi trả thù lao và chi phí HĐQT năm 
2020 và dự kiến 2021

11 11/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021
Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt 
động của HĐQT

12 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021 Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về QTCT

13 13/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

14 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ 26/04/2021 Thông qua danh sách Thành viên HĐQT trúng cử

CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp Lý do không tham dự

1 Bà Nguyễn Thùy Vân 27/27 100%  

2 Ông Bùi Tiến Thắng 7/27 26% Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

3 Ông Phạm Phú Tuấn 0/27 0% Lý do cá nhân; miễn nhiệm ngày 
26/04/2021

4 Bà Trần Thiện Thanh Thùy 7/27 26% Miễn nhiệm ngày 26/04/2021

5 Ông Vũ Quốc Thái 5/27 26% Lý do cá nhân; miễn nhiệm ngày 
26/04/2021

6 Ông Nguyễn Thành Chương 27/27 100% Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

7 Ông Võ Quốc Khánh 20/27 74% Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

8 Bà Trần Diệp Phượng Nhi 20/27 74% Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

9 Ông Hoàng Mạnh Tiến 20/27 74% Bổ nhiệm ngày 26/04/2021

94 95Annual report 2020 Gemadept Corporation

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT OF 2020

INTRODUCTION

According to the Asian Development Bank (ADB): 
“Sustainable development is a new type of development 
that integrates production with resource conservation 
and environmental quality enhancement. Sustainable 
development must meet the needs of the present generation 
without prejudice to our ability to meet the needs of future 
generations. “

Since the 1980s, the term “Sustainable Development” has 
become popular and spread in development organizations 
and non-government environments, thereby being widely 
accepted by the global business community.

In particular, in recent years, humankind has faced with 
disturbances and immeasurable consequences from 
climate change, environmental pollution, greenhouse 
effect, ecological imbalance, flash floods, serious 
landslides… The root cause is not only natural disasters 
but also includes human factors. This has raised the 
concerns of governments around the world towards Green 
development and Sustainable Development goals. 

In Vietnam, Sustainable Development has become a cross-
cutting point in State policies and has been integrated in the 
Socio-Economic Development Strategy 2011 - 2020, and the 
Economic Development Plans 2016-2020. The Prime Minister 
also issued the Vietnam Sustainable Development Strategy 
for the period 2011-2020 in Decision No. 432/QD-TTg dated 
April 12, 2012 and the National Action Plan to implement the 
2030 Agenda for sustainable development in Decision No. 
622/QD-TTg dated May 10, 2017, which set out 17 sustainable 
development goals with 115 specific goals.

Be aware of the roles and responsibilities of businesses, 
join hands with the Government in sustainable 
development. Gemadept always integrates economic 

growth goals with the goals of society, the environment 
and interests of stakeholders. This harmonious and 
balanced integration promotes the quality and speed of 
sustainable development of the Company. It can be said 
that sustainable development is a guideline throughout 
Gemadept’s operation.

The Sustainable Development Report 2020 demonstrates 
the Company’s continuous efforts in realizing the 
important goals that have been set out: Business activities 
of Gemadept as well as each subsidiary and affiliates are all 
attached to the responsibility of the Environment - Society 
voluntarily, being managed strictly and methodically in 
accordance with local regulations and recommendations 
as well as international standards.

GENERAL INFORMATION

Gemadept’s Sustainable Development Report 2020 
reflects the activities related to Sustainable Development 
implemented by the Company during the year as well 
as the Company’s long-term strategy towards this goal. 
The report includes contents on Economy - Environment 
- Society that are shared honestly and objectively to the 
market and stakeholders.  

Scope of the Report

The Report includes information of Gemadept and a 
number of subsidiaries, joint ventures and associates. 

Reporting period

From January 1, 2020 to December 31, 2020

SOURCES OF REFERENCE ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT REPORT 

• This report is based on the partial reference of 
“Sustainable Reporting Standards (GRI)” - 2016 of the 
Global Reporting Initiative.

• 17 sustainable development goals of the United 
Nations to 2030.

• 17 sustainable development goals of Vietnam to 2030.

• Guidance on the preparation of Sustainable 
Development Report of IFC and State Securities 
Commission.

• Agenda 2030 for Sustainable Development in 
accordance with Decision No. 622/QD-TTg dated 
10/5/2017 of the Prime Minister.

• Circular No. 155/2015/TT-BTC of the Ministry of 
Finance on requiring listed companies to disclose 
information on sustainable development.

PRINCIPLES FOR DETERMINING THE CONTENT OF THE REPORT

RELATED PARTIES CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 › State agencies

 › Shareholders - Investors

 › Customers - Partners

 › Employees

 › Community - Society

 › Subsidiaries & affiliates

 › Climate change, natural disasters happen more and more violently, and climate 
instability has  direct impacts on the sustainable socio-economic development.

 › The need for spiritual and material life has become higher and higher in 
developing countries in general and in Vietnam in particular.

 › The trade wars take place in a complicated way between many countries and 
across many industries - goods.

IMPORTANCE STATUS COMPLETENESS
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Macro-economic 
effects

Business 
performance 

Professional and 
happy working 
environment for 

employees

Corporate Social 
Responsibility

Issues of environment 
and natural resources

Education and 
training for 

inheritance staffs

Low Anti-corruption
Centralized 

management

Low High

 › The data used in the report is collected from 
the Company and a number of subsidiaries, 
joint ventures - associates.

PRINCIPLES FOR DETERMINING REPORT QUALITY
• Accuracy

• Balance

• Clarity

• Comparability

• Reliability

• Timeliness
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CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

STT
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung thông qua

1 01/2021/NQ-HĐQT 05/01/2021 Chỉ đạo tại phiên họp HĐQT quý 4/2020

2 02/2021/NQ-HĐQT 15/01/2021
Nghị quyết thuê tài chính 984 triệu đồng tại Vietcombank 
Chi nhánh TP.HCM

3 03/2021/NQ-HĐQT 18/02/2021 Nghị quyết ban hành hệ thống Phân quyền -Ủy quyền

4 04/2021/NQ-HĐQT 01/03/2021 Thông qua thời gian và nội dung chính ĐHĐCĐ năm 2020

5 04A/2021/NQ-HĐQT 04/03/2021
Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty NKĐN từ Công ty 
MTP

6 05/2021/NQ-HĐQT 05/03/2021
Thanh lý thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng Dự án Phúc 
Bảo Minh ký ngày 21/11/2016

7 06/2021/NQ-HĐQT 17/03/2021 Nâng hạn mức thấu chi từ 20 tỷ lên 32 tỷ tại BIDV Hóc Môn

8 07/2021/NQ-HĐQT 04/5/2021 Bầu Ông Võ Quốc Khánh làm Phó Chủ tịch HĐQT

9 08/2021/NQ-HĐQT 07/5/2021 Phân công nhiệm vụ HĐQT

10 09/2021/NQ-HĐQT 18/5/2021
Ban hành Hệ thống Phân quyền - Ủy quyền cho Thành viên 
HĐQT, thành viên BĐH và một số chức danh khác

11 09A/2021/NQ-HĐQT 21/05/2021 Họp HĐQT Quý 1/2021

12 09B/2021/NQ-HĐQT 27/05/2021
Nghị quyết ủy quyền ký kết hồ sơ liên quan đến vay vốn và 
thế chấp tại BIDV

13 10/2021/NQ-HĐQT 28/05/2021
Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Khu dân cư phía Bắc 
rạch Bà Bướm

14 10A/2021/NQ-HĐQT 02/06/2021
Ủy quyền ký hs liên quan đến việc vay vốn và thế chấp tài 
sản tại OCB – Chi nhánh TP.HCM

15 11/2021/NQ-HĐQT 6/6/2021
Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2019 "TTC 
LAND_BOND2019" ngày 07/06

16 12/2021/NQ-HĐQT 17/06/2021
Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2018 
"SCRBOND2018" ngày 17/06

17 13/2021/NQ-HĐQT 21/06/2021
Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2019 "TTC 
LAND_BOND2019" ngày 23/06

18 14/2021/NQ-HĐQT 06/08/2021
Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2019 "TTC 
LAND_BOND2019" ngày 06/08

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

STT
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung thông qua

19 15/2021/NQ-HĐQT 23/09/2021
Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2019 "TTC 
LAND_BOND2019" ngày 23/09

20 16/2021/NQ-HĐQT 30/09/2022
Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2018 "SCR_
BOND2018" ngày 30/09

21 17/2021/NQ-HĐQT 06/10/2021 Về việc giải thể CTCP Năng Lượng Thương Tín

22 18/2021/NQ-HĐQT 18/10/2021 Nghị quyết Thông qua nội dung BĐH HĐQT Quý 3/2021

23 18A/021/NQ-HĐQT 15/11/2021
Nghị quyết Thông qua nội dung vay vốn để hợp tác đầu tư 
với CTCP Toàn Hải Vân tại Ngân hàng Nam Á

24 19/2021/NQ-HĐQT 26/11/2021 Gia hạn khoản vay 32 tỷ đồng tại Vietinbank

25 20/2021/NQ-HĐQT 26/11/2022
Mua lại trước hạn trái phiếu SCR BOND 2018 và ủy ký kết hồ 
sơ cho gói trái phiếu 2018-2019 tại VP Bank

26 20A/2021/NQ-HĐQT 30/11/2021
Vay hạn mức thấu chi và thế chấp Hợp đồng tiền gửi tại 
BIDV Hóc Môn

27 21/2021/NQ-HĐQT 09/12/2021 nhận chuyển nhượng 14 triệu cổ phần Công ty Phước Tân

28 22/2021/NQ-HĐQT 13/12/2021 Không mua cổ phần CTCP Khu Công Nghiệp TTC

29 01/2021/QĐ-HĐQT 15/01/2021
Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 
"cung cấp, lắp đặt camera - thiết bị Thể dục Thể thao - khu 
vui chơi trẻ em tại Jamona City"

30 01A/2021/UQ-HĐQT 15/01/2021
Ủy quyền Bà Hồ Thị Vy ký Hợp đồng thuê tài chính với Viet-
combank Chi nhánh TP.HCM

31 01B/2021/UQ-HĐQT 15/01/2021
Ủy quyền Ông Võ Quốc Khánh ký Hợp đồng thuê tài chính 
với Vietcombank Chi nhánh TP.HCM

32 02/2021/QĐ-HĐQT 20/01/2021
Nghị quyết ban hành Quy định về trang cấp, quản lý và sử 
dụng xe ô tô

33 03/2021/QĐ-HĐQT 21/01/2021
Quyết định khen thưởng TTCL-M "Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao năm 2020"

34 04/2021/QĐ-HĐQT 21/01/2021
Quyết định khen thưởng phòng/ban "Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao năm 2020"

35 05/2021/QĐ-HĐQT 21/01/2021
Quyết định khen thưởng phòng/ban "Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao năm 2020"

36 06/2021/QĐ-HĐQT 21/01/2021
Quyết định khen thưởng lãnh đạo "Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao năm 2020"

106 10721
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (Tiếp theo)

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

STT
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung thông qua

37 07/2021/QĐ-HĐQT 21/01/2021
Quyết định khen thưởng CBNV đạt danh hiệu "Cán bộ quản 
lý điển hình năm 2020"

38 08/2021/QĐ-HĐQT 21/01/2021 Quyết định biểu dương và khen thưởng đơn vị năm 2020

39 09/2021/QĐ-HĐQT 28/01/2021 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Công ty

40 10/2021/BC-HĐQT 29/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020

41 10A/2021/QĐ-HĐQT 2/2/2021
Quyết định ủy quyền ký Hợp đồng ủy thác nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất

42 11/2021/QĐ-HĐQT 03/02/2021 Ủy quyền kí hồ sơ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân

43 12/2021/QĐ-HĐQT 23/02/2021
Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Liên thay cho Bà 
Huỳnh Thảo Linh là Chủ tịch Công ty Hùng Anh Năm

44 13/2021/QĐ-HĐQT 25/02/2021 Thành lập Ban quản lý và tổ kiểm kê tài sản đợt 2 năm 2020

45 14/2021/QĐ-HĐQT 25/02/2021 Bổ nhiệm giám đốc khối Phát triển dự án

46 14A/2021/QĐ-HĐQT 26/02/2021
Bổ nhiệm Quyền Phó Giám đốc Khối Quản lý dự án - Ông 
Phan Văn Khoa

47 14B/2021/QĐ-HĐQT 26/02/2021 Quyết định luân chuyển nhân sự Bà Lê Thị Mỹ Chi

48 15/2021/QĐ-HĐQT 01/03/2021 Quyết định Bổ nhiệm TGĐ Ông Võ Quốc Khánh

49 16/2021/TB-HĐQT 01/03/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 
đông dự ĐHĐCĐ năm 2020

50 17/2021/CV-HĐQT 01/03/2021 Công văn CBTT bổ nhiệm TGĐ

51 18/2021/CV-HĐQT 01/03/2021 Công văn CBTT thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2020

52 19/2021/CV-HĐQT 02/03/2021 Công văn CBTT nội dung ĐHĐCĐ 2020

53 20/2021/QĐ-HĐQT 04/03/2021 QĐ bổ nhiệm Giám đốc Khối Kinh Doanh

54 21/2021/QĐ-HĐQT 16/03/2021
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

STT
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung thông qua

55 22/2021/TB-HĐQT 17/03/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 
đông dự ĐHĐCĐ năm 2020

56 22A/2021/TB-HĐQT 18/03/2022
Quyết định ủy quyền Hợp đồng ủy thác nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất cho Ông Võ Quốc Khánh

57 23/2021/QĐ-HĐQT 19/03/2021 Quyết định ban hành Quy Chế CBTT

58 24/2021/QĐ-HĐQT 26/03/2021
Quyết định của chủ sở hữu thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH 
MTV Tư Vấn Sài Gòn Thương Tín từ Ông Bùi Tiến Thắng 
thành Ông Lê Huỳnh Minh Dũng

59 25/2021/QĐ-HĐQT 26/03/2021
Quyết định của chủ sở hữu thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH 
MTV TTC Land Retail Management từ Ông Bùi Tiến Thắng 
thành Bà Hồ Thị Vy

60 26/2021/QĐ-HĐQT 26/03/2021
Quyết định của chủ sở hữu thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH 
MTV Đầu tư BĐS TTC Land Phú Quốc từ Ông Bùi Tiến Thắng 
thành Ông Võ Quốc Khánh

61 27/2021/QĐ-HĐQT 29/03/2021
Quyết định của chủ sở hữu thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH 
MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín từ Ông 
Bùi Tiến Thắng thành Ông Võ Quốc Khánh

62 27A/2021/QĐ-HĐQT 29/3/2021
Quyết định chấm dứt HĐLĐ với CBNV Bà Trần Thiện Thanh 
Thuỳ

63 27B/2021/QĐ-HĐQT 31/03/2021
Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi - Trích lập và dự 
phòng khoản tổn thất đầu tư vào công ty con và công ty liên 
kết

64 28/2021/QĐ-HĐQT 09/04/2021 Quyết định chấm dứt HĐLĐ vối Ông Bùi Tiến Thắng

65 29/2021/QĐ-HĐQT 27/04/2021 Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

66 30/2021/QĐ-HĐQT 29/04/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Hồ Thị Vy làm Giám khối Tài chính

67 31/2021/QĐ-HĐQT 5/5/2021 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của UBKT

68 32/2021/QĐ-HĐQT 6/5/2021
Quyết định sửa đổi Phụ lục 1-2 của quy chế tổ chức và hoạt 
động công ty

69 33/2021/QĐ-HĐQT 06/05/2021 Quyết định sửa đổi chức danh của Bà Nguyễn Thị Thuý

70 34/2021/QĐ-HĐQT 6/5/2021
Quyết định thay đổi bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 5S và 
Đội đánh giá 5S
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CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (Tiếp theo)

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

STT
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung thông qua

71 35/2021/QĐ-HĐQT 14/05/2021 Quyết định tái bổ nhiệm Chánh văn phòng

72 36/2021/QĐ-HĐQT 17/05/2021
Quyết định miễn nhiệm Trưởng KTNB với Bà Lê Thị Xuân 
Đức

73 37/2021/QĐ-HĐQT 17/05/2021 Quyết định bổ nhiệm Trưởng KTNB với Ông Đỗ Ngọc Giang

74 38/2021/CV-HĐQT 21/5/2021 Công văn đăng ký Nội quy lao động

75 39/2021/QĐ-HĐQT 21/5/2021 Quyết định về việc ban hành Nội quy lao động Công ty 

76 39A/2021/QĐ-HĐQT 26/5/2021 Quyết định về bổ nhiệm trợ lý CTSL (Bà Hoàng Thị Linh)

77 40/2021/QĐ-HĐQT 27/05/2021 Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ - Ông Huỳnh Sơn Trung

78 41/2021/QĐ-HĐQT 27/5/2021
Quyết định phân công nhiệm vụ cho thành viên BĐH (Ông 
Huỳnh Sơn Trung)

79 42/2021/CT-HĐQT 28/05/2021
Chỉ thị về việc tuân thủ các quy định khi làm việc với Nhà 
cung cấp, Nhà thầu

80 43/2021/QĐ-HĐQT 01/06/2021
Quyết định về việc sử dụng con dấu Công ty trong trường 
hợp xảy ra dịch bệnh Covid-19

81 44/2021/QĐ-HĐQT 24/06/2021
Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho thành viên 
BĐH

82 44A/2021/QĐ-HĐQT 28/06/2021
Quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc Ông Nguyễn Xuân 
Trung 

83 44A1/2021/QĐ-HĐQT 30/06/2021
Quyết định trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trích lập 
và hoàn nhập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư vào công 
ty con, công ty liên kết và công ty khác

84 44B/2021/QĐ-HĐQT 02/07/2021 Thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc - Ông Võ Văn Hưng

85 45/2021/QĐ-HĐQT 05/07/2021 Quyết định thành lập ban kiểm kê tài sản

86 45A/2021/QĐ-HĐQT 05/07/2021 Quyết định chấm dứt HĐLĐ - Nguyễn Kim Thạch

87 46/2021/QĐ-HĐQT 08/07/2021 Quyết định khen thưởng

88 47/2021/QĐ-HĐQT 08/07/2021 Quyết định khen thưởng

STT
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung thông qua

89 48/2021/QĐ-HĐQT 08/07/2021 Quyết định khen thưởng

90 49/2021/QĐ-HĐQT 08/07/2021 Quyết định khen thưởng

91 50/2021/QĐ-HĐQT 08/07/2021 Quyết định khen thưởng

92 51/2021/QĐ-HĐQT 08/07/2021 Quyết định khen thưởng

93 51A1/2021/QĐ-HĐQT 09/7/2021
Quyết định chấm dứt Hợp đồng thử việc - Nguyễn Thị Thu 
Hương

94 51A/2021/QĐ-HĐQT 22/07/2021 Quyết định ban hành Quy Chế Tiền Lương

95 51B/2021/QĐ-HĐQT 22/07/2021 Quyết định ban hành Quy Chế đào tạo

96 52/2021/QĐ-HĐQT 26/07/2021
Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối với ông Huỳnh Sơn 
Trung

97 52A/2021/TB-HĐQT 26/07/2021 Chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Huỳnh Sơn Trung

98 53/2021/CT-HĐQT 11/08/2021 Chỉ thị về việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo

99 53A1/2021/QĐ-HĐQT 13/09/2021 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Quản lý Dự án

100 53A/2021/QĐ-HĐQT 13/09/2021 Quyết định ban hành quy chế tuân thủ

101 53B/2021/QĐ-HĐQT 15/09/2021 Quyết định ban hành quy chế mua sắm

102 54/2021/QĐ-HĐQT 23/09/2021 Quyết định ban hành quy chế đấu thầu

103 55/2021/QĐ-HĐQT 29/09/2021 Quyết định ban hành quy chế an toàn, vệ sinh lao động

104 55A/2021/QĐ-HĐQT 30/09/2021
Quyết định trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; trích lập 
và hoàn nhập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư vào công 
ty con, công ty liên kết và công ty khác

105 56/2021/QĐ-HĐQT 15/10/2021 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc lưu động

106 57/2021/QĐ-HĐQT 15/10/2021 Quyết định chấm dứt HĐLĐ - Nguyễn Thị Mỹ Phụng
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CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (Tiếp theo)

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

STT
Số Nghị Quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung thông qua

107 57A/2021/QĐ-HĐQT 26/10/2021 Quyết định bổ nhiệm trợ lý CTSL - Nguyễn Ngọc Thắng

108 58/2021/QĐ-HĐQT 27/20/2021
Quyết định ban hành Hệ thống Cấp bậc - Chức Vụ tại TTC 
Land và các Công ty Con

109 59/2021/QĐ-HĐQT 28/10/2021
Quyết định Ủy Quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng 
của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT

110 60/2021/QĐ-HĐQT 28/10/2021
Quyết định Ủy Quyền thực hiện công việc của Chủ tịch HĐQT 
cho Phó Chủ tịch HĐQT

111 61/2021/QĐ-HĐQT 29/10/2021 Quyết định thay đổi bổ sung thành viên Ban 5S

112 61A/2021/QĐ-HĐQT 01/11/2021 Quyết định bổ nhiệm GĐ khối Đầu tư dự án

113 62/2021/QĐ-HĐQT 4/11/2021 Quyết định ban hành Hệ thống chức danh

114 63/2021/QĐ-HĐQT 24/11/2021 Quyết định bổ nhiệm trưởng KTNB

115
63A/2021/QĐ-

CTHĐQT
24/11/2021

Quyết định của chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Kinh doanh 
Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

116 64/2021/QĐ-HĐQT 25/11/2021 Quyết định bổ nhiệm trợ lý CTSL

117 65/2021/QĐ-HĐQT 26/11/2021 Quyết định thành lập ban hội nghị TK

118 66/2021/QĐ-HĐQT 30/11/2021 Quyết định tôn vinh quá trình cống hiến của CBNV

119 67/2021/QĐ-HĐQT 30/11/2021 Thông báo điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

120 68/2021/QĐ-HĐQT 13/12/2021 Thông báo điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

121 69/2021/QĐ-HĐQT 13/12/2021 Quyết định tôn vinh quá trình cống hiến CBNV

122 70/2021/QĐ-HĐQT 20/12/2021 Quyết định miễn nhiệm Chánh văn phòng

123 71/2021/QĐ-HĐQT 20/12/2021 Quyết định phân công nhân sự phụ trách Văn phòng Công ty

124 71/2021/QĐ-HĐQT 27/12/2021
Quyết định của chủ sở hữu Công ty TNHH TTC Land Retail 
Management

125 73/2021/TB-HĐQT 27/12/2021 Thông báo điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

126 74/2021/QĐ-HĐQT 28/12/2021 Thành lập hội đồng thi đua TTC Land

127 75/2021/QĐ-HĐQT 31/12/2021 Chấm dứt HĐLĐ với Bà Hồ Thị Vy
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2021 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới, đại dịch Covid-19 đã lan rộng và tạo ra 
sự đứt gãy dòng chảy giao thương và đầu tư quốc tế, chuỗi cung ứng toàn cầu bị tác động sâu sắc. Các 
quốc gia buộc phải đóng cửa biên giới và lựa chọn những cách tiếp cận an toàn cho mình như giữ lại 
nguồn vốn đầu tư trong nước, đưa công việc từ trước đến nay được gia công bên ngoài trở về,… tất cả 
những điều này đã và đang tiếp tục định hình lại bản đồ thương mại, chuỗi cung ứng thế giới. Hậu đại 
dịch, những thay đổi lớn trong nhận thức cũng như cách tiếp cận phát triển kinh tế của nhân loại không 
chỉ tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn dành cho những quốc gia, những tổ 
chức linh động, có khả năng nhanh chóng thích nghi với những sự thay đổi khó lường của thế giới trong 
giai đoạn sắp tới.

Đối với TTC Land, ngay từ khi đại dịch bắt đầu, HĐQT đã xác định được tính nghiêm trọng của đại dịch, 
bên cạnh việc có những chỉ đạo sớm và sát sao trong công tác phòng chống dịch, HĐQT cũng đã có 
những phân tích dự báo về những khó khăn trong việc thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, 
qua đó đưa ra những quyết sách và chỉ đạo quyết liệt đến BĐH.

Trong năm, TTC Land tập trung vào công tác triển khai các dự án trọng tâm: Hoàn tất bàn giao dự án 
Carillon 7 và tập trung các dự án Panomax, Selavia, Charmington Tân Sơn Nhất, TTC Plaza Đức Trọng, 
Jamona Golf & Life,…; đẩy mạnh bán hàng các sản phẩm BĐS dân dụng; tăng cường bán hàng tồn, 
tích sản; mở rộng mảng kinh doanh phân tán; khai thác sàn thương mại hiện hữu và mới; hợp tác với 
các tổ chức tín dụng để thực hiện huy động vốn tài trợ dự án; tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược 
mới để nâng cao hình ảnh, thương hiệu TTC Land, làm tiền đề cho việc xây dựng và triển khai chiến 
lược 5 năm tiếp theo.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng hạ tầng, TTC Land đã triển khai nhiều hoạt động xã 
hội như: trao tặng học bổng khuyến học; tặng nhu yếu phẩm cho CBNV; tài trợ cho các tổ chức y tế, 
hoạt động xã hội trong đợt bùng phát dịch thứ 4 tại TP.HCM,... 

CAM KẾT
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
NĂM 2018
186 GRI 102: CBTT theo  

Tiêu chuẩn ban hành năm 2016
208 GRI 200: Kinh tế
228 GRI 300: Môi trường
246 GRI 400: Xã hội

 
 

KỶ CƯƠNG
THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO
8 Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
10 Phát biểu của Tổng Giám đốc
14 Tính trung thực và minh bạch 

của BCTN năm 2018
16 Tuân thủ pháp luật
TỰ TIN NĂNG LỰC
20 Giới thiệu HĐQT
26 Hoạt động Quản trị Công ty
38 Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc
44 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
54 Nhân sự và Đào tạo
64 Cộng đồng và Xã hội

1

CẦU THỊ
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
68 Quy chế Quản trị Công ty
74 Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập
76 Báo cáo của Ban KTNB
82 Phân tích Quản trị Công ty theo 

ASEAN Scorecard
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
100 Tình hình tài chính 2014-2018
102 Danh mục Dự án đang phát triển
104 Danh mục Dự án đã và đang bàn giao
106 Những con số nổi bật

2

CHỦ ĐỘNG
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
112 Chiến lược phát triển
116 Quản trị rủi ro
125 Đảm bảo chất lượng
132 Kỹ thuật và Công nghệ
136 Nghiên cứu và Phát triển
142 Hoạt động thị trường vốn  

và Quan hệ nhà đầu tư
NÂNG TẦM HOẠT ĐỘNG
154 Sự kiện nổi bật
160 Giải thưởng tiêu biểu năm 2018
162 Dự án tiêu biểu năm 2018
172 Hoạt động M&A
180 Công ty con, Công ty liên kết
183 Hệ thống mạng lưới

3 4

CHÍNH TRỰC
TTC LAND - HÀNH TRÌNH MỚI
278 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị Cốt lõi
280 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
282 Chặng đường phát triển

HIỆU QUẢ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
286 BCTC riêng kiểm toán (tóm tắt)
293 BCTC hợp nhất kiểm toán (đầy đủ) 

MỤC LỤC

Dự án Charmington Iris - Quận 4
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HIỆU QUẢ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
286 BCTC riêng kiểm toán (tóm tắt)
293 BCTC hợp nhất kiểm toán (đầy đủ) 
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CAM KẾT
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NĂM 2018
186 GRI 102: CBTT theo  

Tiêu chuẩn ban hành năm 2016
208 GRI 200: Kinh tế
228 GRI 300: Môi trường
246 GRI 400: Xã hội

 
 

KỶ CƯƠNG
THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO
8 Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
10 Phát biểu của Tổng Giám đốc
14 Tính trung thực và minh bạch 

của BCTN năm 2018
16 Tuân thủ pháp luật
TỰ TIN NĂNG LỰC
20 Giới thiệu HĐQT
26 Hoạt động Quản trị Công ty
38 Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc
44 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
54 Nhân sự và Đào tạo
64 Cộng đồng và Xã hội

1

CẦU THỊ
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
68 Quy chế Quản trị Công ty
74 Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập
76 Báo cáo của Ban KTNB
82 Phân tích Quản trị Công ty theo 

ASEAN Scorecard
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
100 Tình hình tài chính 2014-2018
102 Danh mục Dự án đang phát triển
104 Danh mục Dự án đã và đang bàn giao
106 Những con số nổi bật

2

CHỦ ĐỘNG
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
112 Chiến lược phát triển
116 Quản trị rủi ro
125 Đảm bảo chất lượng
132 Kỹ thuật và Công nghệ
136 Nghiên cứu và Phát triển
142 Hoạt động thị trường vốn  

và Quan hệ nhà đầu tư
NÂNG TẦM HOẠT ĐỘNG
154 Sự kiện nổi bật
160 Giải thưởng tiêu biểu năm 2018
162 Dự án tiêu biểu năm 2018
172 Hoạt động M&A
180 Công ty con, Công ty liên kết
183 Hệ thống mạng lưới
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BÁO CÁO 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm 2021, BĐH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao 
phó, thường xuyên đưa ra các giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Công ty, trong đó các hoạt động lõi của Công ty đã 
duy trì khá tốt khi tỷ trọng doanh thu BĐS chiếm 57% tổng doanh thu, 
chủ yếu đến từ các dự án như: Carillon 7, Jamona Home Resort,.. 
Tính đến cuối năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh 
hưởng, TTC Land vẫn đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, 
doanh thu thuần thực hiện đạt 1.683 tỷ đồng, đạt 112,06% kế hoạch, 
lợi nhuận trước thuế đạt gần 242 tỷ đồng, đạt 105,23% kế hoạch.

HĐQT biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của BĐH với hiệu quả kinh 
doanh đã đạt được. Tuy nhiên BĐH cũng cần tăng cường thúc đẩy 
các công tác sau: 

Tìm kiếm các quỹ đầu tư, các nguồn Quỹ đầu từ nước 
ngoài và khai thác tối đa nguồn lực nội tại, nhằm đẩy 
mạnh triển khai các dự án BĐS; 

Đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý các dự án chậm tiến độ 
để sớm đưa dự án vào triển khai theo đúng kế hoạch 
đặt ra.

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

122 123Annual report 2020 Gemadept Corporation

VISION, STRATEGY, PLANS & ORIENTATIONS OF THE 
BOARD OF MANAGEMENT FOR THE PERIOD 2021 - 2025

2021 is the first year Gemadept implements its third 5-year development 
strategy of 2021-2025. With the close assessment of the domestic 

and foreign market situation within the current economic context, 
the strengths, advantages, opportunities, challenges, etc., the Board of 
Management and Board of Directors have given the main orientations in 
the coming period:

Gemadept’s strategy emphasizes the important factors of “effective 
growth” with the requirements of continuing to expand investment to 
achieve growth. However, the expansion must be efficient, the business 
must be profitable; with innovation requirements in both technology 
and corporate governance. The industry and business activities that will 
expand in the next 5 years will form the model of Gemadept Port-Logistics 
integrated ecosystem.

Aiming towards sustainable development, Gemadept has also built a 
strategic map with the balance of 4 groups: Finance - Customers - Process 
- Learning and developing.

Mission: Gemadept will continue to 
operate and develop sustainably in order 
to “Promote economic flows, create 
added value for the country, businesses, 
and partners through the chain of 
outstanding services and solutions”.

Vision: To become the leading 
corporation in Vietnam in the Port-
Logistics integrated ecosystem field

Strategy: : In the period of 2021-2025, 
Gemadept Corporation will implement 
an effective growth strategy to lead the 
market with a diversified and extensive 
Port-Logistics integration system.
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HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2021

CÁC CUỘC HỌP CỦA UBKT

Trong năm 2021, UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp; ngoài ra còn có nhiều cuộc họp chuyên đề khác với 
các đơn vị, bộ phận thuộc BĐH.

STT Thành viên UBKT
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Tỷ lệ 

biểu quyết
Lý do không tham dự

1 Ông Hoàng Mạnh Tiến 03/04 100% 100% Bổ nhiệm từ 26/04/2021

2 Ông Nguyễn Thành Chương 04/04 100% 100% Bổ nhiệm từ 29/06/2020

3 Bà Trần Diệp Phượng Nhi 03/04 100% 100% Bổ nhiệm từ 26/04/2021

4 Bà Trần Thiện Thanh Thùy 01/04 100% 100%
Từ nhiệm ngày 

26/04/2021

5 Bà Lê Thị Xuân Đức 01/04 100% 100%
Từ nhiệm ngày 

17/05/2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, với chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm 
soát đối với việc quản lý điều hành Công ty, UBKT do các Thành viên HĐQT độc lập phụ trách 
và có Phòng KTNB trực thuộc, đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp HĐQT 
thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến QTCT tại TTC Land. 
Năm 2021, TTC Land điều chỉnh Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán (UBKT) nhằm 
đảm bảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định của Luật doanh 
nghiệp 2020, các quy định về QTCT và tiệm cận với thông lệ quốc tế. Xây dựng cơ cấu tổ 
chức UBKT, tiêu chuẩn thành viên, phân công nhiệm vụ và các vấn đề liên quan khác phục 
vụ cho hoạt động của UBKT. Từng bước cải tiến hoạt động kiểm tra, giám sát, nâng cao tính 
độc lập, tính bao quát và thay đổi hình ảnh tích cực trong mắt các cổ đông và NĐT. 

NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA UBKT

UBKT tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý, nội dung cuộc họp được ghi 
nhận trong Biên bản họp năm 2021:

Ngày họp Nội dung

11/03/2021

• Thảo luận các vấn đề, nội dung trình bày trên báo cáo 
UBKT trước ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Báo cáo 
cam kết tính trung thực, hợp lý của các thông tin trên 
BCTN 2020.

• Thảo luận về công tác giám sát hoạt động của HĐQT 
và BĐH; tổ chức thực hiện hoạt động KTNB.

28/06/2021

• Đánh giá hoạt động của UBKT/KTNB trong 06 tháng 
đầu năm 2021.

• Đánh giá chung về Hệ thống KSNB và công tác quản 
lý rủi ro.

• Thảo luận về kế hoạch trọng tâm UBKT/KTNB.

30/09/2021

• Thảo luận, đánh giá hoạt động KTNB trong Quý 
3/2021.

• Đánh giá chung về Hệ thống KTNB.

• Thảo luận về công tác kiện toàn, định hướng cải thiện 
công tác KTNB phù hợp với xu hướng số hóa, đảm 
bảo hoạt động KTNB luôn hữu hiệu, hiệu quả.

31/12/2021

• Thảo luận, đánh giá công tác kiểm toán trong Quý 
4/2021.

• Đánh giá chung về Hệ thống KTNB và quản lý rủi ro.

• Đánh giá chung tình hình tuân thủ trong hoạt động 
tại Công ty.

• Thảo luận các vấn đề liên quan đến QTRR Doanh 
nghiệp, định hướng xây dựng bộ đánh giá Hệ thống 
KTNB có tham khảo theo Khung đánh giá COSO.

• Định hướng hoạt động UBKT/KTNB trong năm 2022.

STT Họ và tên Chức vụ HĐQT Chức vụ UBKT Thời gian đảm nhiệm

1 Ông Hoàng Mạnh Tiến
Thành viên HĐQT 

độc lập
Chủ tịch 26/04/2021

2 Ông Nguyễn Thành Chương
Thành viên HĐQT 

độc lập
Thành viên 29/06/2020

3 Bà Trần Diệp Phượng Nhi Thành viên HĐQT Thành viên 26/04/2021

Thành viên UBKT đã được HĐQT thống nhất như sau:

118 11921
Báo cáo thường niên

TTC LAND



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT (Tiếp theo)

Trên cơ sở các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT và 
định hướng phát triển của Công ty, trong năm 2021 UBKT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ thông 
qua các hoạt động sau:

Công việc Tổ chức, 
xây dựng hoạt động UBKT

      Giám sát, duy trì và
       hoàn thiện hệ thống KSNB, QTRR

Giám sát 
giao dịch các BLQ

              
                  Giám sát 

                       hoạt động Công ty, HĐQT và BĐH
Giám sát hoạt động KTNB

Thực hiện

• Tổ chức hoạt động của 
UBKT liên quan đến 
công tác kiểm tra, giám 
sát hoạt động Công 
ty; đánh giá hệ thống 
KSNB, QTRR;

• Hỗ trợ HĐQT trong việc 
đảm bảo công tác QTCT 
được thực hiện phù hợp 
với quy định Pháp luật 
và Điều lệ Công ty.

• Thẩm định VBLQ hiện hành 
của Công ty đảm bảo các chốt 
kiểm soát được thiết lập đầy 
đủ, giảm thiểu rủi ro khi vận 
hành;

• Xây dựng và định hướng công 
tác đánh giá tính hữu hiệu và 
hiệu quả đối với hệ thống KSNB;

• Đề xuất BĐH nghiên cứu triển 
khai hoàn hiện hệ thống QTRR.

• Thường xuyên rà soát 
(các) giao dịch các 
BLQ;

• Đánh giá, rà soát trình 
bày và đảm bảo CBTT 
đầy đủ các hoạt động 
liên quan đến giao 
dịch các BLQ.

• Giám sát hoạt động của Công ty thông qua công 
tác vận hành của BĐH và cơ chế phân quyền của 
HĐQT đối với BĐH;

• Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT;

• Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ hoạt động Công ty 
theo đúng Điều lệ, Pháp luật hiện hành, quy định 
nội bộ;

• Tư vấn, giám sát nhằm từng bước cải thiện hoạt 
động QTCT theo thông lệ quốc tế như Bộ Nguyên 
tắc QTCT theo Thông lệ tốt nhất Việt Nam, Thẻ 
điểm QTCT khu vực Asean - ASEAN SCORECARD.

• Tái tổ chức và cải tiến bộ máy KTNB phù hợp với 
các xu hướng và thông lệ quốc tế;

• Quản lý hoạt động KTNB thông qua phê duyệt và 
giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm, 
thiết lập chế độ báo cáo định kỳ/đột xuất;

• Định hướng, chỉ đạo kịp thời cách thức, cũng như 
hình thức hoạt động KTNB trong từng thời điểm 
(đặc biệt là thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp).

Kết quả 

đạt được

• Ban hành Quy chế hoạt 
động UBKT được HĐQT 
thông qua;

• Tổ chức các cuộc họp 
UBKT định kỳ đảm bảo 
công tác kiểm soát hữu 
hiệu, hiệu quả;

• Đề xuất ý kiến đánh giá, 
tham mưu tới HĐQT 
trong công tác quản trị 
điều hành.

• Các quy trình nghiệp vụ được 
ban hành, cập nhật, hướng dẫn 
thực hiện và quản lý bởi bộ 
phận chuyên trách sau khi có ý 
kiếm thẩm định, đánh giá;

• Nghiên cứu và thực hiện đánh 
giá hệ thống KSNB theo Khung 
COSO từ đó đưa ra các ý kiến 
giúp cải thiện hoạt động Công 
ty;

• Công tác ứng dụng CNTT trong 
hoạt động kiểm soát dần được 
thiết lập thông qua hệ thống 
ERP/CRM, quản lý công việc/
tiến độ công việc trên Eoffice.

• Các giao dịch luôn 
được thực hiện minh 
bạch trên cơ sở giá 
thị trường, tuân thủ 
theo quy định Pháp 
luật hiện hành, Điều lệ 
Công ty, quy định về 
giao dịch BLQ;

• Công bằng trong các 
giao dịch, không đem 
lại bất kỳ sự thiên vị 
cho các BLQ.

• Các Nghị quyết của HĐQT ban hành tuân thủ các 
quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp định 
hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

• Nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình hoạt 
động kinh doanh của Công ty, các chỉ đạo  đảm bảo 
công tác điều hành hoạt động đúng thẩm quyền và 
tuân thủ quy định, Nghị quyết của HĐQT; đồng thời 
có ý kiến, trao đổi đối với các vấn đề nổi bật, rủi ro 
tại Công ty;

• Hoạt động tuân thủ theo quy định Pháp luật và các 
quy định nội bộ được duy trì, đảm bảo không phát 
sinh sai phạm trọng yếu;

• Tăng cường cam kết thực hiện chuẩn mực QTCT 
thông qua Cam kết của HĐQT, Bộ Quy chế ứng xử, 
Bộ Quy tắc QTCT.

• Hoạt động KTNB tiệm cận với chuẩn mực của 
quốc tế; từng bước chuyển đổi phương pháp 
KTNB theo định hướng rủi ro; nghiên cứu áp dụng 
xu hướng số hóa giúp cải thiện thời gian, nhân lực, 
chất lượng KTNB;

• KTNB thực hiện tự đánh giá hệ thống KSNB theo 
Khung COSO, đánh giá các khía cạnh QTRR doanh 
nghiệp nhằm đưa ra được góc nhìn tổng quan về 
hệ thống KSNB TTC Land;

• KTNB hoàn thành kế hoạch hoạt động niên độ 
2020 – 2021 trong điều kiện có nhiều biến động 
do rủi ro dịch bệnh Covid-19 và trong điều kiện 
nguồn lực dự kiến;

• Hoạt động theo dõi, giám sát công tác hoàn thiện 
các kiến nghị của KTNB được các đơn vị liên quan 
thực hiện và cập nhật kết quả kịp thời.
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT (Tiếp theo)

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện của 
BĐH đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT và các quy 
chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty, 
kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, 
kế hoạch và nhiệm vụ của BĐH;

Giám sát việc lập và trình bày BCTC tuân thủ chuẩn 
mực, chế độ kế toán hiện hành và quy định về CBTT;

Giám sát, đánh giá hoạt động KTNB đảm bảo hữu 
hiệu, hiệu quả;

Giám sát, rà soát thường xuyên giao dịch các BLQ, 
đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ 
Công ty và giao dịch BLQ.

Hoạt động giám sát

Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác kiểm 
soát, quản trị phù hợp với Pháp luật hiện hành và 
Điều lệ Công ty;

Đánh giá tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống 
KSNB;

Tham mưu, tư vấn với HĐQT về hệ thống KSNB, 
QTRR tăng cường tính hiệu quả, giảm thiểu rủi 
ro, tối đa hóa lợi ích Công ty.

Hệ thống KSNB, QTRR

Cam kết minh bạch
Với tinh thần trách nhiệm cao, thông qua việc thực hiện một cách nghiêm túc những thủ tục kiểm tra, soát 
xét những khía cạnh trọng yếu để đảm bảo thông tin, số liệu, chỉ số được lựa chọn và trình bày một cách phù 
hợp trong Báo cáo thường niên năm 2021, TTC Land cam kết các nội dung đáp ứng đầy đủ các quy định về 
CBTT trong và ngoài nước:

BCTC kết thúc ngày 31/12/2021 của TTC Land được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam (một trong những đơn vị kiểm toán hàng đầu thế giới);

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài 
chính ban hành;

Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu GRI .

Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ Tốt nhất do UBCKNN xây dựng với sự hỗ trợ kỹ 
thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

UBKT đánh giá Báo cáo thường niên năm 2021 được thể hiện một cách trung thực và hợp lý, đảm bảo nhu 
cầu thông tin cho các BLQ trọng yếu bao gồm (1) Cơ quan Ban ngành, (2) Cổ đông và NĐT, (3) Đối tác, (4) 
Cộng đồng và Xã hội. Dưới góc độ của người đọc, chúng tôi tin tưởng BCTN đã nỗ lực truyền tải nhiều hơn 
những thông tin có giá trị đến từ 2 khía cạnh Tài chính và Phi Tài chính, là cơ sở cho lòng tin mà các BLQ đã 
chọn TTC Land để cùng hợp tác phát triển.

Báo cáo thường niên 2020 09MỞ RỘNG KINH DOANH

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
08

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Như các thành viên khác trong HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật 
có liên quan, điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm 2021, 
các Thành viên HĐQT độc lập đã hoàn thành các công việc sau:

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, 
cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của 
công ty.

Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng 
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ 
và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 
tổ chức, cá nhân khác.

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh ng-
hiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần 
vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở 
chính và chi nhánh của Công ty.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng quản lý thông qua 
quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng 
thời đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và 
hợp lý.

HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập bao gồm Ông Nguyễn Thành 
Chương và Ông Hoàng Mạnh Tiến. Các thành viên HĐQT độc lập đều 
tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2021 và 
đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác QTCT. Đồng thời, 
Các Thành viên HĐQT còn đóng góp vào công tác tư vấn, phản biện các 
quyết định của HĐQT trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo lợi 
ích cao nhất cho Công ty.

Cũng trong năm qua, các Thành viên HĐQT độc lập luôn theo dõi, giám 
sát hoạt động của TGĐ và những người quản lý khác để đảm bảo công 
ty vẫn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Sự giám 
sát của Thành viên HĐQT độc lập nhằm thúc đẩy những người điều hành 
thực thi nghĩa vụ một cách trung thực, hiệu quả, đảm bảo sự minh bạch 
trong việc sử dụng tài sản công ty và phân chia cổ tức giữa các cổ đông. 
Thành viên HĐQT độc lập giám sát hoạt động quản lý và ngăn ngừa 
xung đột lợi ích nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của 
Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Theo đó, Thành viên 
HĐQT độc lập đã luôn xem xét, phân tích, đánh giá một cách khách quan 
và cẩn trọng những vấn đề tiềm ẩn xung đột lợi ích trong Công ty, hạn 
chế việc lạm dụng tài sản công ty và giao dịch nội gián, đề xuất những 
giải pháp xử lý và ngăn ngừa hiệu quả.
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ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ KẾT QUẢ QTCT

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác QTCT 
đối với sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, 
TTC Land luôn chú trọng kiện toàn hệ thống quản trị 
cũng như điều hành của Công ty; đảm bảo các hoạt 
động của TTC Land vừa tuân thủ theo đúng quy định 
của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của 
Công ty, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát 
hoạt động của Công ty, khuyến khích Công ty sử dụng 
các nguồn lực một cách tốt nhất. 

Cụ thể, TTC Land đã ban hành hệ thống các quy chế 
quản lý nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống 
nhất và xuyên suốt để dễ dàng kiểm soát, giám sát 
hoạt động của Công ty một cách chuyên nghiệp, 
minh bạch và hiệu quả; từ đó góp phần đảm bảo lợi 
ích của cổ đông, hài hòa được lợi ích của các BLQ 
bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Trong năm 2021, Công ty đã tiếp tục phát huy và 
hoàn thiện hệ thống quản trị mang đậm bản sắc 
TTC Land, tối ưu hóa các công cụ quản trị nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao 
động, đồng thời gắn kết lợi ích của từng cá nhân 
với hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng dành mối quan tâm 
đặc biệt đến việc tăng cường kiến thức quản trị 
cho các thành viên HĐQT và BĐH thông qua việc 
cử các cán bộ quản lý này tham gia các khóa đào 
tạo do UBCKNN, SGDCK tổ chức và nhiều lớp học 
QTCT khác. Nhờ vậy, BLĐ Công ty có thể nắm rõ 
các quy định mới khi hệ thống pháp luật thay đổi; 
từ đó không những giúp Công ty tối đa hóa hiệu 
quả kinh doanh, gia tăng khả năng tiếp cận nguồn 
vốn, giảm chi phí vốn mà giúp gây dựng lòng tin, 
nâng cao thương hiệu TTC Land trong mắt các cổ 
đông và NĐT.

Tại TTC Land, hành vi ứng xử của CBNV trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ được Công ty hết sức quan tâm. 
Đồng thời, với mong muốn kiến tạo một tập thể TTC 
Land chuyên nghiệp, có tính nhất quán cao, mọi hành vi 
ứng xử đều tuân theo những quy tắc chuẩn mực, Công 
ty đã chủ trương xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng 
xử, đạo đức nghề nghiệp, hướng đến mục tiêu nâng cao 
năng lực của toàn thể BLĐ và CBNV, đạt được những 
tiêu chuẩn cao nhất cả về trình độ chuyên môn lẫn đạo 
đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
xã hội và khách hàng...

Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp TTC Land 
gồm mười ba (13) quy tắc ứng xử, mỗi quy tắc được 
quy định rõ, chi tiết theo từng chuẩn mực, khía cạnh cụ 
thể; với mục đích tạo ra các thông lệ tốt (tuân thủ pháp 
luật, truyền thông, báo cáo, bảo mật thông tin, giao tiếp, 
ứng xử...) liên quan đến các hoạt động hàng ngày của 

Ban hành bộ quy tắc ứng xử
Công ty đối với tất cả các chức danh tại Công ty bao 
gồm: các thành viên lãnh đạo cấp cao là HĐQT, những 
CBNV đang làm việc tại Công ty, các các nhân đang 
giao kết hợp đồng dưới mọi hình thức,... 

Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp này được 
TTC Land truyền thông và công bố rộng rãi trên các 
công cụ quản lý, lưu trữ văn bản của Công ty, nhằm 
đảm bảo tất cả CBNV đều có thể tiếp cận một cách dễ 
dàng và hiệu quả nhất. Theo đó, phòng Nhân sự Công 
ty luôn luôn xem văn bản này là một trong những văn 
bản cần đặc biệt lưu ý trong quá trình đào tạo hội nhập 
cho nhân sự mới. Cụ thể, nhân sự khi mới nhận việc cần 
được ký xác nhận về việc đã được đào tạo các văn bản 
liên quan của Công ty, trong đó có bộ Quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp. Mỗi CBNV đều có quyền tự do cá nhân 
nhưng không làm ảnh hưởng đến những quy tắc chung 
mà Công ty đã xây dựng và theo đuổi.

Giao tiếp và ứng xử qua điện thoại;

Tính chính xác và minh bạch của sổ sách;

Tránh lạm dụng chức quyền và tư lợi;

Ngăn ngừa xung đột lợi ích;

Sử dụng thời gian làm việc và tài sản của Công 
ty TTC Land đúng mục đích và hiệu quả;

Các hành vi và thái độ khi làm việc.

Với mục tiêu phát triển bền vững, tối ưu hóa chi phí 
nhân sự, gia tăng năng suất lao động, và phát huy 
tối đa khả năng ứng phó nhạy bén với những biến 
động của thị trường, TTC Land đã tiến hành tái cấu 
trúc lại sơ đồ tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của BĐH và dễ dàng 
mở rộng khi có định hướng mới hoặc nhu cầu phát 
triển khác trong tương lai

Bên cạnh đó, TTC land đã và đang thực hiện rà 
soát, cập nhật, soát xét, điều chỉnh và ban hành 
các quy trình, quy định, hệ thống VBLQ toàn Công 
ty phù hợp với tình hình mới tại từng thời điểm, đảm 
bảo tính tuân thủ, đồng bộ các hoạt động trên toàn 
hệ thống. 

Công tác tái cấu trúc
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REPORT OF THE CONTROL BOARD (continued)

SUMMARY OF COMPENSATION AND COSTS FOR THE CONTROL BOARD

At the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on June 22, 2020, the General Meeting of Shareholders 
approved the deduction for the Board of Management fund in 2019 equal to 2.5% of profit after tax.

SUPERVISION OF IMPLEMENTATION OF RESOLUTIONS OF AGM 2020
In 2020, the Control Board focused on reviewing and evaluating the activities of the Board of Management related to the 
implementation of the financial and operational plan for 2020 approved at the General Meeting of Shareholders, monitoring 
the compliance with the provisions of the Law and the Company’s Regulations.

The Company has implemented the Resolution of the General Meeting of Shareholders:

• Distribution of profits and setting up of funds in 2019: Done.

• Business results in 2020: Due to the impact of the COVID-19 pandemic disrupting the supply chains, the overall 
economic situation is very difficult. However, according to the financial report of 2020, with the efforts of the employees, 
Gemadept managed to achieve 121% of the revenue target and 103% of the profit before tax plan (following scenario 
2 of the Resolution of the General Meeting of Shareholders).

OPERATION PLAN OF THE CONTROL BOARD IN 2021

With the Company increasingly expanding its scale and scope of operations, in 2021, the Control Board will continue to closely 
coordinate with the Internal Audit and Risk Management Departments to strengthen inspection of compliance the laws and 
internal regulations of the Company. Organizing the appraisal of financial statements quarterly and yearly. Coordinate with the 
Risk Management Department and Internal Audit to strengthen risk management. Members of the Control Board, on the basis of 
their assignment, will inspect and evaluate relevant departments to strengthen risk management for capital, assets, and resources. 

THE REVENUE  
TARGET

THE PROFIT  
BEFORE TAX PLAN

121%121%

103%103% 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
MARKET, INDUSTRY, AND GEMADEPT OVERVIEW

MARKET OVERVIEW 

The year 2020 is considered to be a particularly difficult year for the whole economy due to the impact of the 
Covid-19 pandemic, natural disasters, and geopolitical issues. Never before have all socio-economic activities from 
industry, trades, transportation to the service and entertainment sectors,… All have been affected simultaneously, 
causing dozens of economies around the world to fell into recession. The global economy has suffered heavy 
and persistent losses, never seen before since World War II, with an estimated loss of up to USD 28 trillion by 2025 
(According to IMF). 

Contrary to the gloomy economic picture of the world, Vietnam has become a rare country in ASEAN to achieve 
positive growth and belongs to the group of economies with the highest growth rate in the world with the GDP 
growth rate of 2020 reaches 2.91%. Export activities maintained a positive growth with the trade surplus of goods 
reaching a record number (USD 19.1 billion) and the balance of trade maintaining trade surplus for 5 consecutive 
years. In addition, the signing of many Free Trade Agreements, especially the European Union Vietnam Free Trade 
Agreement, has brought positive signals to the Vietnamese economy.   

Stepping into 2021, the rate of recovery of global growth will depend heavily on the successful implementation 
of Covid-19 vaccination programs, the spirit of cooperation between countries, and the resilience of businesses.

Domestically, with the initiative and willingness to prepare the best conditions to boost growth, Vietnam’s 
economy is expected to have a strong recovery with the GDP expected to increase to 6.5% and the total export 
turnover increase by 5% compared to 2020. In which, the drive for growth for the economy in 2021 will come 
from effective pandemic control, the recovery of purchasing power in the domestic market, an increase in private 
investment, and boost exports to the EU and ASEAN.          Ho Chi Minh City, February 25, 2021

ON BEHALF OF THE CONTROL BOARD

CHIEF

Luu Tuong Giai
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ON BEHALF OF THE CONTROL BOARD

CHIEF

Luu Tuong Giai

Mười ba (13) quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp bao gồm:

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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Báo cáo Hội đồng Quản trị Báo cáo hoạt động Ban Tổng Giám đốc Phát triển bền vững Góc nhìn tài chínhThông tin chung
2. 5.3. 4. 1.

1
Tuân thủ quy định pháp luật và chính 
sách của Công ty TTC Land;

Bảo mật thông tin của Công ty TTC 
Land và khách hàng;

Truyền thông;

Giao tiếp và ứng xử với cấp quản lý, 
đồng nghiệp;

Đảm bảo năng lực chuyên môn và 
tinh thần làm việc thận trọng;

Giao tiếp và ứng xử với khách hàng;

Trách nhiệm báo cáo;

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng
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cả	nguyên	liệu	
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Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
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• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
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Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
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Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 
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Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 
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chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
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sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi

22 23COTECCONS  |  Báo cáo thường niên 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁT VỌNG VƯƠN XA   |   COTECCONS

Báo cáo Hội đồng Quản trị Báo cáo hoạt động Ban Tổng Giám đốc Phát triển bền vững Góc nhìn tài chínhThông tin chung
2. 5.3. 4. 1.

6

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.
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Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng
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Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi

22 23COTECCONS  |  Báo cáo thường niên 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁT VỌNG VƯƠN XA   |   COTECCONS

Báo cáo Hội đồng Quản trị Báo cáo hoạt động Ban Tổng Giám đốc Phát triển bền vững Góc nhìn tài chínhThông tin chung
2. 5.3. 4. 1.

9

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020
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Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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Giai	đoạn	2014	 -	2018,	nhờ	vào	sự	bùng	nổ	của	 thị	 trường	bất	động	sản,	ngành	xây	dựng	đã	có	 thời	kỳ	phát	 triển	 
vượt	bậc.	Tuy	nhiên,	đà	tăng	này	bị	chững	lại	trong	năm	2019	-	2020	do	tình	trạng	siết	tín	dụng	bất	động	sản	và	ngừng	
cấp	phép	cho	các	dự	án	mới	ở	hai	thành	phố	lớn	Hà	Nội	và	TP.	HCM.	Khi	bức	tranh	tổng	thể	của	ngành	xây	dựng	vẫn	
còn	chưa	rõ	ràng	với	những	mảng	sáng	tối	đan	xen	thì	đại	dịch	Covid-19	bùng	phát	đã	khiến	khó	khăn	chồng	chất	khó	
khăn.	Việc	triển	khai	các	dự	án	bị	ảnh	hưởng	nặng	nề,	đặc	biệt	là	các	dự	án	khách	sạn	và	resort	-	vốn	chịu	tác	động	từ	
sự	suy	giảm	của	ngành	du	lịch;	việc	nhập	khẩu	thiết	bị	và	nguyên	vật	liệu	gặp	khó	khăn;	tài	chính	và	dòng	tiền	của	các	
chủ	đầu	tư	bị	hạn	chế…	

Dịch COVID-19 được xem như “thuốc thử” đối với tất cả các doanh nghiệp. Những doanh 
nghiệp lớn với tiềm lực tài chính sẽ tận dụng thế mạnh để nắm bắt thời cơ phát triển, chiếm 
lĩnh thị phần; ngược lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có năng lực cạnh tranh, bị thu hẹp  
thị phần, một số phải đóng cửa. Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xây dựng các kịch bản 
ứng phó và các phương án ổn định kinh doanh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi được xem 
là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, tạo nên sức bật để phát triển vươn xa.  
Đây cũng chính là chiến lược hoạt động chính của Coteccons trong năm 2020.

Nguồn: Vietnam Report

“Thách	 thức	 tạo	 ra	 cơ	hội”.	 Thực	 tế	 cho	 thấy	bất	 chấp	
những	khó	khăn,	kinh	tế	Việt	Nam	đã	có	1	năm	tỏa	sáng,	
tạo	ra	nhiều	điều	kiện	để	ngành	xây	dựng	hạ	tầng,	khu	
công	 nghiệp	 phát	 triển.	 Với	 mức	 tăng	 trưởng	GDP	 đạt	
2,91%,	 Việt	 Nam	 được	 đánh	 giá	 là	một	 trong	 10	 nước	
trên	thế	giới	có	tốc	độ	tăng	trưởng	GDP	cao	nhất,	là	một	
trong	16	nền	kinh	tế	mới	nổi	thành	công	nhất	năm	2020.	
Với	việc	ký	kết	3	Hiệp	định	mậu	dịch	 tự	do	 (FTA)	quan	
trọng	gồm	Hiệp	định	 thương	mại	 tự	do	Việt	Nam	-	Liên	
minh	châu	Âu	 (EVFTA),	Hiệp	định	Đối	 tác	Kinh	 tế	 toàn	
diện	khu	vực	(RCEP)	và	FTA	với	Vương	Quốc	Anh,	Việt	
Nam	đang	từng	bước	hội	nhập	sâu	và	rộng	vào	các	chuỗi	
cung	ứng	toàn	cầu.	Trong	khi	đó,	làn	sóng	dịch	chuyển	
sản	xuất	khỏi	Trung	Quốc	dưới	tác	động	của	chiến	tranh	
thương	mại	Mỹ	-	Trung	và	chiến	lược	giảm	sự	phụ	thuộc	
vào	 chuỗi	 cung	 ứng	 Trung	Quốc	 vẫn	 tiếp	 tục	 diễn	 ra.	 

Bức tranh ngành xây dựng năm 2020

6 khó khăn khi triển khai dự án,  
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng

1 2 3 4 5 6

Số	lượng	 
dự	án	được 

phê	duyệt	giảm

Đội	ngũ	cán	bộ	
và	trang	thiết	bị	
chưa	đáp	ứng	

yêu	cầu

Vấn	đề	thủ	tục	
hành	chính,	

giấy	tờ	pháp	lý

Nhu	cầu	xây	
dựng	nhà	ở,	
công	trình

Cạnh	tranh	
với	các	doanh	
nghiệp	trong	và	
ngoài	nước

Biến	động	giá	
cả	nguyên	liệu	

sản	xuất

Nhờ	 vào	 việc	 kiểm	 soát	 tốt	 dịch	 bệnh,	 Việt	 Nam	 trở	
thành	điểm	thu	hút	vốn	đầu	tư,	dòng	vốn	FDI	chảy	vào	
Việt	Nam	trong	năm	2020	ghi	nhận	đạt	28,5	tỉ	USD.	Con	
số	này	tuy	giảm	25%	so	với	năm	2019	nhưng	trong	bối	
cảnh	nền	kinh	tế	thế	giới	suy	thoái	 thì	đây	 là	một	thành	
tích	 đáng	 khích	 lệ.	 Để	 nắm	 bắt	 cơ	 hội	 phát	 triển,	 Việt	
Nam	 đã	 tăng	 cường	 đầu	 tư	 vào	 cơ	 sở	 hạ	 tầng,	 bao	
gồm	hệ	thống	đường	cao	tốc,	các	cảng	biển	nước	sâu,	 
nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	điện	nước,	bao	gồm	cả	hệ	
thống	tái	tạo	năng	lượng	để	có	thể	chuyển	dịch	lên	một	
nấc	thang	mới	trong	chu	kỳ	phát	triển	khu	công	nghiệp,	
logistics.	Chính	những	yếu	tố	tích	cực	đó	đã	giúp	ngành	
xây	dựng	Việt	Nam	tăng	trưởng	ở	mức	6,76%	trong	năm	
2020,	cao	hơn	mức	dự	đoán	5,5%	và	có	tỷ	lệ	đóng	góp	
vào	GDP	cả	nước	năm	2020	là	6,19%,	cao	bậc	nhất	trong	
vòng	1	thập	kỷ	qua,	chỉ	thấp	hơn	năm	2011	(6,41%	GDP).	

Dựa	vào	những	yếu	tố	tích	cực	cũng	như	tiêu	cực	đang	tác	động	lên	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	Viện	Nghiên	cứu	Kinh	tế	và	
Chính	sách	(VEPR)	đã	đưa	ra	2	kịch	bản	kinh	tế	Việt	Nam	năm	2021:

Trong ngắn hạn,	 dựa	 theo	 2	 kịch	bản	 trên,	 ngành	 xây	
dựng	đều	có	những	cơ	hội	để	vươn	lên.	

• Với kịch bản 1,	 khi	hoạt	động	kinh	 tế	hồi	phục,	nhu	
cầu	về	nhà	ở,	cao	ốc	văn	phòng,	bất	động	sản	nghỉ	
dưỡng…	sẽ	tăng	trưởng	trở	lại.	Đặc	biệt,	một	loạt	chính	
sách	đến	từ	Luật	xây	dựng	sửa	đổi	2020	và	Luật	đầu	tư	
sửa	đổi	chính	thức	có	hiệu	lực	từ	tháng	1/2021	được	kỳ	
vọng	sẽ	tháo	gỡ	được	nhiều	điểm	nghẽn	và	vướng	mắc	
của	các	doanh	nghiệp	bất	động	sản,	rút	ngắn	thời	gian	
xử	lý	thủ	tục	hành	chính,	trở	thành	bước	đệm	cho	sự	hồi	
sinh	mạnh	mẽ	của	ngành	xây	dựng.	

• Với kịch bản 2,	 khi	 hoạt	 động	 kinh	 tế	 bị	 gián	đoạn,	
Chính	phủ	sẽ	đẩy	mạnh	đầu	tư	công	làm	động	lực	dẫn	
dắt	sự	tăng	trưởng	kinh	tế	cả	nước,	theo	đó	các	công	
ty	xây	dựng	trong	lĩnh	vực	hạ	tầng	sẽ	được	hưởng	lợi.		

Trong dài hạn,	nhu	cầu	về	nhà	ở	giai	đoạn	2021	-	2030	
tiếp	 tục	gia	 tăng,	đặc	biệt	 tại	 khu	vực	đô	 thị	do	 tốc	độ	
gia	tăng	dân	số	và	xu	hướng	đô	thị	hóa.	Theo	nhận	định	
của	các	chuyên	gia,	mức	 thu	nhập	của	người	dân	 tăng	
làm	tăng	khả	năng	chi	trả	nói	chung	và	tăng	mức	độ	sẵn	
sàng	chi	trả	cho	nhu	cầu	về	nhà	ở	nói	riêng,	nhu	cầu	cải	
tạo,	thay	thế	nhà	ở	do	sự	xuống	cấp	về	chất	lượng.	Tỷ	lệ	
dân	số	đô	thị	hiện	khoảng	40%	và	sẽ	tăng	lên	45%	vào	
năm	2030,	đồng	nghĩa	với	việc	mỗi	năm	phải	tăng	khoảng 
70	triệu	m2	nhà	ở	đô	thị.

Đầu	tư	vào	cơ	sở	hạ	tầng	thông	minh,	ngành	năng	lượng	
-	đặc	biệt	là	năng	lượng	tái	tạo,	các	cơ	sở	chăm	sóc	sức	
khỏe	sẽ	tiếp	tục	là	xu	hướng	của	tương	lai.	Theo	kế	hoạch,	
sẽ	có	hơn	384.000	tỷ	đồng	đầu	tư	vào	các	dự	án	hạ	tầng	
lớn	ở	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	2020	-	2026.

Triển vọng tăng trưởng năm 2021

Tỷ lệ đóng góp của ngành xây dựng vào GDP
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Nguồn: Số liệu GSO

• Bệnh	dịch	không	lan	rộng	trong	nước	trong	phần	
lớn	thời	gian	của	năm.	

• Tình	trạng	bệnh	dịch	ở	nhiều	trung	tâm	kinh	tế	-	tài	
chính	quan	trọng	trên	thế	giới	có	thể	tái	xuất	hiện	
cục	bộ	trên	quy	mô	nhỏ	ở	một	số	quốc	gia.

• Kinh	tế	nội	địa	tiếp	tục	vận	hành	với	sự	dần	trở	lại	
trạng	thái	bình	thường	của	kinh	tế	toàn	cầu.

• Mức	 độ	 tác	 động	 của	COVID	 19	 lên	 các	 ngành	
nông	lâm	ngư	nghiệp,	sản	xuất,	chế	biến	chế	tạo	
và	 các	 ngành	 trong	 khu	 vực	 dịch	 vụ	 sẽ	 không	
nghiêm	trọng	hơn	so	với	năm	2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 5,6% - 5,8% Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở mức 1,8% - 2,0%

Kịch bản cơ sở

• Bệnh	dịch	trong	nước	bùng	phát	với	biến	thể	mới	của	
Virus	COVID-19	khiến	hoạt	động	kinh	tế	bị	gián	đoạn.	

• Bệnh	 dịch	 ở	 nhiều	 trung	 tâm	 kinh	 tế	 -	 tài	 chính	
quan	trọng	trên	thế	giới	không	có	nhiều	cải	thiện. 

• Việc	đi	lại	trên	thế	giới	chưa	phục	hồi.	Do	đó,	dịch	vụ	
lưtu	trú	và	ăn	uống	không	có	động	lực	hồi	phục	do	thiếu	
khách	du	lịch	nước	ngoài,	trong	khi	nhu	cầu	trong	nước	
với	các	loại	hình	dịch	vụ	này	cũng	bị	hạn	chế	do	tình	
trạng	hạn	chế	đi	lại	và	sinh	hoạt	do	bệnh	dịch.

• Hệ	thống	doanh	nghiệp,	đặc	biệt	là	khu	vực	tư	nhân,	
bắt	 đầu	 bộc	 lộ	 những	 tổn	 thương	 lớn	 do	 khả	 năng	
chống	chọi	dần	suy	kiệt.	Đầu	tư	công	tiếp	tục	được	thúc	
đẩy	để	hỗ	trợ	tổng	cầu.

Kịch bản bất lợi
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ KẾT QUẢ QTCT

Kể từ khi thành lập, TTC Land đã xác định CNTT là nền tảng quan trọng, thiết yếu đối với việc duy trì hoạt động và phát 
triển Công ty. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đến cuộc chuyển đổi số ở hầu hết các doanh nghiệp trên thế 
giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hòa với nhịp phát triển của thời đại mới, TTC Land cũng đã sẵn sàng cho các bước 
chuyển đổi công nghệ trong tương lai, BLĐ TTC Land đã xác định tầm nhìn dài hạn và đầu tư cho CNTT từ những năm 
đầu mới thành lập. 

Theo đó, chiến lược CNTT giai đoạn 2021-2025 đã được BLĐ Tập đoàn và TTC Land thông qua với các nội dung như sau:

Quản trị tự động hóa – tăng cường ứng dụng công nghệ ERP

Đối với hoạt động tài chính kế toán

Với mong muốn kiểm soát quy trình và minh bạch 
số liệu vươn tầm ra quốc tế, BLĐ TTC Land đã 
mạnh dạn triển khai ERP Oracle. Đây là hệ thống 
rất khó thành công ở Việt Nam, đặc biệt là các 
Công ty BĐS do tính đặc thù của ngành. Dự án 
được khởi động vào tháng 6/2020 và Golive vào 
tháng 01/2021.

Các phân hệ được triển khai như: Mua hàng, Bán 
hàng, Quản lý hoạt động kế toán, Quản lý dòng 
tiền, Quản lý thực hiện ngân sách, Quản lý thực 
hiện chi phí dự án theo tổng mức đầu tư được 
duyệt, Quản lý tài sản, hệ thống BCTC VAS/IFRS 
và báo cáo quản trị. 

Hệ thống đưa vào sử dụng giúp liên kết quy trình 
và dữ liệu của các phòng ban được xuyên suốt, 
đảm bảo tính đúng đắn của số liệu. TTC Land 
cũng tự hào là một trong những đơn vị BĐS tiên 
phong triển khai thành công hệ thống ERP Oracle.

Đối với hoạt động kinh doanh, bán hàng

Mô hình dự án 3D giúp Khách hàng hình dung 
ngôi nhà tương lai của mình sống động như thực, 
cảnh quan bên ngoài, hướng nắng vào nhà vào 
các khung giờ khác nhau hoặc chọn kiểu nội thất 
theo phong cách cá nhân của mình; scan 3D các 
nhà mẫu, virtual 360 độ dự án và cảnh quan xung 
quanh.

Hệ thống Dynamic CRM 365 đã được nâng cấp 
cải tiến về quy trình bán hàng xuyên suốt từ lúc 
book căn, giữ chỗ đến lúc khách hàng ký hợp 
đồng. Việc bán hàng trên hệ thống giúp tăng 
cường tính minh bạch, cạnh tranh công bằng giữa 
các sàn. Toàn bộ tài liệu cần in ấn sẽ được thực 
hiện từ hệ thống, đảm bảo không có sai sót trong 
bộ hợp đồng mẫu ban hành. 

Đặc biệt đã hoàn thành tích hợp hệ thống CRM với 
hệ thống ERP Oracle giúp cho dữ liệu bán hàng 
xuyên suốt từ Kinh doanh tới Kế toán, quản lý 
công nợ tự động trên ERP; qua đó đẩy mạnh công 
tác chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

Đối với trải nghiệm khách hàng

TTC Land khẳng định rằng ngoài việc hoàn thiện về chất lượng sản phẩm, tiến độ bàn giao 
thì sự hài lòng trong việc trải nghiệm khách hàng vô cùng quan trọng. Hệ thống TTC LAND 
Home app cư dân triển khai từ năm 2017 đang được nâng cấp trong 2021 để khách hàng có 
trải nghiệm từ lúc quan tâm dự án, mua hàng đến lúc an cư tại dự án của TTC Land. 

Khai thác các kênh mạng xã hội tích hợp với CRM, Social Digital để lắng nghe và hiểu Khách 
hàng nhiều hơn, cung cấp các thông tin và giá trị cần thiết đến cho từng Khách hàng. 

Đối với hoạt động phát triển dự án

Chiến lược hợp tác với các đơn vị thi công uy tín trong các gói tổng thầu giúp cho dự án của TTC Land được 
đảm bảo chất lượng, tiến độ cam kết với khách hàng. Chủ đầu tư TTC Land thẩm định mô hình thiết kế, 
phương án thi công và giám sát tiến độ thông qua mô hình BIM 3D cho các dự án phát triển trong năm 2021 
trở về sau.

Việc kiểm soát tiến độ dự án, báo cáo tình hình thực hiện dự án cũng được lưu trữ trong hệ thống E-Office V4 
Renovation (là phiên bản nâng cấp của EOffice V3). Module Quản lý công việc mới của E-Office giúp linh động 
hoàn toàn trong việc quản lý công việc dự án, quản lý kế hoạch hành động, giao việc và báo cáo công việc từ 
dự án xuống đến từng nhân viên. 

Đối với hoạt động quản lý tòa nhà

App Vận hành QLTN đã số hóa toàn bộ quy trình thực hiện vận hành các hệ thống, thiết bị 
trong tòa nhà. Trong công tác kiểm tra hệ thống, bảo trì bảo dưỡng, thực hiện công việc 
hàng ngày thì các kỹ sư thực hiện trên App mobile. Thông qua việc triển khai hệ thống này, 
các quy trình vận hành và bảo trì bảo dưỡng các tài sản, thiết bị được chuẩn hóa và kiểm 
soát chặt chẽ. Hiện nay TTC LAND-M đã triển khai cho 11 tòa nhà trong và ngoài hệ thống. 
Việc đưa hệ thống vào công tác vận hành giúp cho TTCL-M nhanh chóng setup được quy 
trình vận hành của dự án mới trong thời gian nhanh nhất. 

TTCL-M cũng đang nghiên cứu thêm IOT, AI trong công tác đảm bảo an ninh và vận hành 
đối với các dự án mới.

Đối với hoạt động quản trị và điều hành

Hệ thống báo cáo quản trị BI tự động được lấy số tự động từ các hệ thống HRM, Eoffice, 
CRM, ERP phản ánh tính hình hoạt động cũng như đưa ra nhiều chiều phân tích trong các 
hoạt động kinh doanh, tài chính kế toán, tình hình thực hiện dự án giúp cho việc kiểm soát 
được tối ưu.

Các quy trình được đưa lên hệ thống sẽ đảm bảo tính đúng đắn, đảm bảo phân quyền và 
công tác tiền kiểm trong quá trình thực thi. 

Chắc chắn rằng tương lai 5-10 năm nữa thì hoạt động ngành BĐS tại Việt Nam có nhiều biến 
đổi và TTC Land cũng không ngừng chuyển đổi để sẵn sàng và đón đầu với các cơ hội kinh 
doanh mới trong tương lai. BLĐ khẳng định chiến lược công nghệ sẽ đồng hành cùng với 
chiến lược hoạt động của Công ty trong công cuộc chuyển đổi này.

Trở	 thành	 Tập	 đoàn	 xây	 dựng	 
đẳng	cấp	quốc	tế;	một	Tập	đoàn	
kinh	 tế	 tiêu	 biểu	 của	 Việt	 Nam	
trong	thế	kỷ	21.

Lấy	 uy	 tín	 chất	 lượng	 làm	 thước	 đo	 giá	 trị	 
thương	 hiệu,	 Coteccons	 cam	 kết	 mang	 đến	 
cho	 Khách	 hàng	 sản	 phẩm	 là	 các	 công	 trình	 
đạt	 tiêu	 chuẩn	 cao	 về	 kỹ	 -	 mỹ	 thuật	 với	 chi	 phí	 
cạnh	 tranh;	 đồng	 thời	 góp	 phần	 làm	 thay	 đổi	 
diện	 mạo	 xã	 hội	 và	 môi	 trường	 thông	 qua	 những	 
dự	án	công	trình	hàng	đầu.

Tầm nhìn Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Đối với Công việc Quyết	liệt	|	Cải	tiến	|	Đam	mê

Đối với Đồng nghiệp Thân	ái	|	Giúp	đỡ	|	Hơn	cả	một	gia	đình

Đối với Công ty Trung	thành	|	Minh	bạch	|	Cam	kết

Đối với Đối tác Hợp	tác	|	Công	bằng	|	Cùng	phát	triển

Đối với Khách hàng Cởi	mở	|	Chân	thành	|	Được	việc	

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH,  
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Được thành lập ngày 24/08/2004, trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Công ty 
Cổ phần Xây dựng Coteccons đã vươn lên trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam về quy mô 
vốn và uy tín trong ngành. Từ số vốn điều lệ ban đầu ít ỏi chỉ 15,2 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ  
Công ty đã nâng lên gấp hơn 52 lần, đạt 792,55 tỷ đồng năm 2020.

Ngày	10/05/2009,	khởi	công	xây	dựng	Trụ	sở	cao	ốc	văn	phòng	Coteccons	do	Coteccons	làm	
chủ	đầu	tư	100%	vốn.

Ngày	20/01/2010,	niêm	yết	và	giao	dịch	cổ	phiếu	Coteccons	(mã	CTD)	tại	SGDCK	TP.	HCM	(HOSE).

Ngày	08/09/2011,	ký	hợp	đồng	tổng	thầu	dự	án	khu	phức	hợp	Casino	-	The	Grand	Hồ	Tràm	có	
quy	mô	lớn	và	hiện	đại	nhất	khu	vực	do	Asian	Coast	Development	Ltd.	(ACDL)	làm	chủ	đầu	tư.

2009 - 2011

Chuyển	đổi	mô	hình	hoạt	động	thành	CTCP	theo	Quyết	định	số	1242/QĐ-BXD	ngày	30/07/2004	
của	Bộ	trưởng	Bộ	Xây	dựng.	Vốn	điều	lệ	ban	đầu	15,2	tỷ	đồng.2004

Hợp	tác	xây	dựng	nhiều	dự	án	lớn:	Trường	Đại	học	RMIT,	The	Manor,	Grand	View...

Thu	hút	đầu	tư	từ	các	quỹ	lớn:	Dragon	Capital,	Indochina	Capital,	Tainan	Spinning.	Tăng	vốn	điều	lệ	
đạt	120	tỷ	đồng.

Chinh	 phục	 thị	 trường	 bất	 động	 sản	 cao	 cấp	 với	 các	 dự	 án	 tiêu	 biểu:	 Hồ	 Tràm	 Sanctuary,	 
River	Garden,	The	Centre	Point…

2006 - 2008

Ký	kết	hợp	đồng	hợp	tác	chiến	lược	với	Kustocem	Pte.	Ltd.	(Singapore)	phát	hành	10.430.000	 
cổ	phiếu	(tương	đương	25	triệu	USD).

Nâng	 tỷ	 lệ	 sở	hữu	cổ	phần	của	Coteccons	 tại	Unicons	 lên	51,24%	và	chính	 thức	hoạt	động	 
theo	mô	hình	Tập	đoàn.

Bước	đầu	 thành	công	 trong	mô	hình	Thiết	kế	và	Thi	công	(D&B).	Nhiều	hợp	đồng	D&B	được	 
ký	kết	với	các	chủ	đầu	tư	lớn:	Masteri	Thảo	Điền,	Regina…

2012 - 2014

Triển	khai	nhiều	hợp	đồng	D&B	lớn.	Đánh	dấu	mức	tăng	trưởng	về	doanh	thu	và	lợi	nhuận	cao	kỷ	lục.

Thi	công	dự	án	Landmark	81,	một	trong	những	tòa	nhà	cao	nhất	thế	giới.

	Tháng	08/2017,	Coteccons	khởi	công	dự	án	Casino	Nam	Hội	An	với	tổng	giá	trị	lên	đến	7.000	tỷ	đồng.

2015 - 2017

Hoàn	thành	dự	án	The	Landmark	81,	một	biểu	tượng	quốc	gia	và	là	một	trong	những	tòa	nhà	cao	
Top	10	trên	thế	giới.	

Hoàn	thành	tổ	hợp	sản	xuất	Ô	tô	Vinfast	với	thời	gian	kỷ	lục	sau	12	tháng	thi	công.

Coteccons	tiếp	tục	giữ	vững	vị	trí	Doanh	nghiệp	tư	nhân	số	1	trong	ngành	xây	dựng,	đánh	dấu	
năm	thứ	7	liên	tiếp	Coteccons	dẫn	đầu	bảng	xếp	hạng	này	và	Coteccons	cũng	được	vinh	danh	
trong	Top	50	Doanh	nghiệp	xuất	sắc,	lớn	nhất	Việt	Nam	năm	2019.	

Trong	năm	2020,	được	xếp	hạng	là	một	trong	những	nhà	thầu	hàng	đầu	Việt	Nam.	Vốn	điều	lệ	
đạt	792,55	tỷ	đồng.

2018 - 2020

8 9COTECCONS  |  Báo cáo thường niên 2020 Báo cáo Hội đồng Quản trị Báo cáo hoạt động Ban Tổng Giám đốc Phát triển bền vững Góc nhìn tài chínhThông tin chung
1. 2. 5.3. 4. 

THÔNG TIN CHUNG KHÁT VỌNG VƯƠN XA   |   COTECCONS
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

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

Tổng số lao động tại ngày 31/12/2021, 156 người trong đó:

STT Tiêu chí
Số lượng 
(người)

Tỷ trọng
(%)

I Theo trình độ lao động 156 100%

1 Trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học 139 89,10%

2 Trình độ trung cấp chuyên nghiệp 05 3,21%

3 Trình độ lao động phổ thông 12 7,69%

II Theo loại hợp đồng lao động 156 100%

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 93 59,62%

2 Hợp đồng từ 1-3 năm 52 33,33%

3 Hợp đồng thời vụ 01 0,64%

4 Hợp đồng thử việc 10 6,41%

III Theo giới tính 156 100%

1 Nam 83 53,21%

2 Nữ 73 46,79%

89,10%

3,21%
7,69%

Trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học

Trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Trình độ lao động phổ thông

59,62%33,33%

0,64% 6,41%

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng từ 1-3 năm

Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thử việc

59,62%33,33%

0,64% 6,41%

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng từ 1-3 năm

Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thử việc

53,21%
46,79%

Nam Nữ

Theo trình độ Theo loại HĐLĐ Theo giới tính

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, năm qua 
nguồn nhân lực của Công ty được tăng cường cả về số 
lượng lẫn chất lượng. Công ty rất chú trọng đào tạo và 
hỗ trợ mọi điều kiện thuận lợi để người lao động có thể 
nâng cao trình độ bản thân như: tham gia các khóa về 
quản lý, tư vấn, giám sát, nâng cao chuyên môn nghiệp 
vụ và các kỹ năng bổ trợ khác nhằm phục vụ cũng như 
đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công việc. Từ đó, Công 
ty xây dựng đội ngũ nhân viên có tuổi đời bình quân trẻ, 
được đào tạo chính quy, bài bản về chuyên môn; có kiến 
thức tổng quát về kinh tế thị trường tương đối toàn diện; 
có khả năng thích nghi, nhạy bén với môi trường kinh 
doanh hiện đại cũng như mang tính hội nhập cao.

Tình hình nhân sự của TTC Land

Đánh giá chất lượng nguồn lao động
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

Chính sách đối với người cán bộ nhân viên, người lao động
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Chế độ làm việc

TTC Land tổ chức thời gian làm việc theo 
chế độ: 8 giờ/ngày, 47 giờ/tuần. CBNV được 
hưởng chế độ nghỉ lễ tết và nghỉ phép theo 
đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
Trang thiết bị hoặc công cụ dụng cụ phục 
vụ công việc được cấp phát đầy đủ. 

Để thu hút nhân sự có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc cũng như tạo 
điều kiện để toàn thể đội ngũ yên tâm gắn bó lâu dài, Công ty đã xây dựng 
chính sách lương, thưởng cạnh tranh, phù hợp cho từng vị trí, kỹ năng, trình độ 
chuyên môn. Ghi nhận đúng sự đóng góp, kết quả công việc của từng cá nhân 
để có chế độ và đề xuất thăng tiến phù hợp. 

Thưởng theo kết quả đánh giá công việc hoàn thành của từng cá nhân. Vào 
thời điểm cuối năm, Công ty sẽ tiến hành tổng hợp kết quả đánh giá mức độ 
hoàn thành công việc - KPIs của toàn bộ nhân viên trong 04 quý để làm căn cứ 
xét thưởng thành tích. BĐH phê duyệt mức thưởng dựa theo Quy chế thi đua 
khen thưởng và kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty. 

Ngoài các kỳ đánh giá và thưởng thường niên, Công ty còn có hình thức 
thưởng do đóng góp sáng kiến nhằm khuyến khích nhân viên luôn có sự sáng 
tạo và cải tiến trong công việc nhằm nâng cao năng suất lao động. 

Chính sách phúc lợi được xây dựng đầy đủ, chi tiết và BLĐ Công ty luôn có 
những chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm đưa ra chính sách tốt nhất; 
qua đó góp phần tạo động lực, khích lệ nhân viên nỗ lực nhiều hơn cho sự 
phát triển chung của Công ty. 

Một số chính sách phúc lợi tiêu biểu của Công ty trong năm vừa qua đã thực 
hiện như: chăm sóc sức khỏe nâng cao; team building; các khoản bổ sung 
vào những dịp đặc biệt. 

Đào tạo và phát triển là một trong những công tác được 
ưu tiên hàng đầu của Công ty. Với mục tiêu xây dựng, 
phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, 
chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp 
trong phong cách làm việc.

Công ty đã đưa ra những chính sách đào tạo phù hợp 
với từng bộ phận, nhân viên ở những thời điểm cụ thể. 

Bên cạnh quản lý công việc, Công ty cũng quan tâm đến 
các hoạt động đoàn thể, đời sống tinh thần của toàn thể 
CBNV nên đã: tổ chức nhiều sự kiện nhân ngày lễ trong 
năm (Quốc tế Phụ nữ 08/03, Phụ nữ Việt Nam 20/10, 
Giáng sinh, Năm mới,…)

Hướng tới mục tiêu tạo môi trường làm việc cởi mở, 
gắn kết, khuyến khích động viên CBNV phát huy năng 
lực, tăng cường sức mạnh đoàn kết tập thể nên Công ty 
đã xây dựng các hoạt động: thể dục thể thao; biểu diễn 
văn nghệ; thiện nguyện và nhiều hoạt động nội bộ khác.

Hoạt động đoàn thểChính sách đào tạo

BÁO CÁO QUẢN TRỊ (Tiếp theo)

Chính sách đối với người cán bộ nhân viên, người lao động

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

Chính sách
 lương

Chính sách
 thưởng

Chính sách
 phúc lợi
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BĐH

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT hiện hành, những thành viên HĐQT 
đều không nhận lương mà được chi trả thù lao. Tổng thù lao tất cả thành viên HĐQT nhận được trong 
năm 2021 khoảng 3,84 tỷ đồng, phù hợp với thời gian hoạt động thực tế của mỗi thành viên trong năm 
và thực hiện đúng nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua tại Tờ trình 10/2021/TT – HĐQT 
về mức thù lao HĐQT năm 2021 là 230 triệu đồng/tháng (kể cả tháng 13 và không bao gồm thuế thu 
nhập cá nhân). 

Về khía cạnh điều hành và phát triển, BĐH và CBQL khác nhận lương, thưởng trong năm tùy theo những 
đóng góp và thành tích đạt được với tổng cộng 2,72 tỷ đồng. Theo ghi nhận từ BCTC năm 2021 được 
kiểm toán bởi E&Y Việt Nam, tổng lương thưởng thù lao của HĐQT, BĐH và CBQL khác là 6,55 tỷ đồng.

STT Họ và tên Chức danh
Lương/Thưởng/

Thù lao
Ghi chú

1 Nguyễn Thùy Vân  Chủ tịch HĐQT 
             

1.233.333.333 
Bổ nhiệm ngày 

29/06/2020

2 Võ Quốc Khánh
 Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm TGĐ
               

1.841.008.465 
Bổ nhiệm ngày 

26/04/2021

3 Trần Diệp Phượng Nhi  Thành viên HĐQT 
                  

500.000.004 
Bổ nhiệm ngày 

26/04/2021

4 Nguyễn Thành Chương  Thành viên HĐQT 
                  

366.666.663 
Bổ nhiệm ngày 

26/04/2021

5 Hoàng Mạnh Tiến  Thành viên HĐQT 
                  

299.999.997 
Bổ nhiệm ngày 

26/04/2021

6 Bùi Tiến Thắng
 Phó Chủ tịch 

HĐQT 
                  

166.666.668 
Miễn nhiệm ngày 

26/04/2021

7 Vũ Quốc Thái  Thành viên HĐQT 
                  

133.333.332 
Miễn nhiệm ngày 

26/04/2021

8 Trần Thiện Thanh Thùy  Thành viên HĐQT 
                    
66.666.666 

Miễn nhiệm ngày 
26/04/2021

9 Phạm Thị Khuê Phó TGĐ
               

1.262.724.000 
Bổ nhiệm ngày 

26/07/2020

10 Huỳnh Sơn Trung Phó TGĐ
                  

346.614.666 
Miễn nhiệm ngày 

26/07/2021

11 Lê Thị Xuân Đức Thành viên UBKT
                  

186.092.231 
Miễn nhiệm ngày 

26/04/2021

Tổng cộng 6.403.106.025

BÁO CÁO QUẢN TRỊ (Tiếp theo)
BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chịu 
ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Việt Nam là một 
trong số ít các nước vẫn giữ được mức tăng trưởng GDP 
đạt 2,91%, khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo an 
sinh xã hội, chủ động tham gia các hiệp định thương mại 
song phương và đa phương; thúc đẩy công nghệ, chuyển 
đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong lĩnh vực xây dựng, bất chấp các ảnh hưởng tiêu cực 
của dịch bệnh, ngành xây dựng cả nước vẫn đạt mức tăng 
trưởng 6,76%. Tuy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bị 
thiệt hại, song bất động sản công nghiệp lại tăng trưởng 
tốt, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia được triển 
khai, v.v. đã giúp bức tranh phát triển của ngành có nhiều 
điểm sáng, đặc biệt từ cuối quý 3/2020.

Bằng sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác quản lý điều 
hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng nỗ 
lực của tập thể CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2020 của Tổng công ty CP VINACONEX tiếp tục ổn 
định và tăng trưởng. Việc chuyển đổi cơ chế quản trị điều 
hành từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty đại chúng 
không có vốn Nhà nước đã bước đầu đạt được những kết 
quả tích cực. 

www.vinaconex.com.vn 61BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202060
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro là một trong các hoạt động quan trọng giúp TTC Land hướng đến mục tiêu 
phát triển bền vững

Hoạt động QTRR của TTC Land bao gồm nhận diện, phân tích, đánh giá yếu tố rủi ro từ các 
bộ phận chức năng, đơn vị kinh doanh, ban quản lý dự án... kết hợp với hoạt động xem xét 
đánh giá rủi ro của BLĐ, từ đó giúp Công ty có được đánh giá tổng quan về rủi ro từ góc 
độ vận hành, quản lý và quản trị.

Thị trường BĐS có sự liên thông với thị trường tài chính và 
tình hình kinh tế vĩ mô. Những yếu tố quan trọng biến động 
bất lợi của nền kinh tế có thể dẫn đến suy giảm tính thanh 
khoản của thị trường BĐS cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến 
giá bán của các dự án. Tốc độ tăng trưởng, lạm phát, tăng 
trưởng tín dụng, lãi suất các khoản đi vay và cho vay, chỉ số giá 
tiêu dùng, tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư hay tỷ lệ thất nghiệp đều có 
ảnh hưởng đến biến động giá thành sản phẩm kinh doanh 
cũng như ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Để tăng tính cạnh tranh và sự khác biệt, TTC Land luôn đề 
ra các giải pháp nhằm sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm 
BĐS cho từng phân khúc tầm trung, phức hợp và cao cấp. 

Ngoài ra, các bộ phận Phòng ban chuyên môn và các 
chuyên gia thiết lập dữ liệu thông tin cho dự án BĐS làm 
cơ sở phân tích đầu tư cho các dự án tương lai, thường 
xuyên giám sát môi trường kinh tế vĩ mô và tư vấn cho 
BTGĐ dự báo xu hướng kinh tế vĩ mô trong tương lai cũng 
như những tác động đến lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, 
từ đó đưa ra quyết sách và chiến lược phù hợp. Luôn sẵn 
sàng xem xét đánh giá lại và điều chỉnh chiến lược và kế 
hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế thị trường.

Các rủi ro tài chính của TTC Land bao gồm rủi ro tín dụng, 
thanh khoản, lãi suất. Với danh mục đầu tư chủ yếu trong 
lĩnh vực kinh doanh BĐS, Công ty luôn cần một lượng vốn 
lớn để đầu tư và phát triển. Tiến độ thu tiền từ khách hàng 
bị chậm trễ, ảnh hưởng đến cân đối dòng tiền của dự án 
cũng như Công ty, sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công 
vì thiếu hụt nguồn tiền đầu tư, chi trả nhà thầu. Trong một 
thời điểm nhất định, sự mất cân đối về dòng tiền thu và chi 
sẽ gây ra rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Việc đầu tư, xây dựng có thể bị dừng khi thiếu vốn, tiền 
lương và các khoản vay nếu không trả đúng hạn sẽ ảnh 
hưởng đến uy tín và hoạt động của Công ty.  

Khối Tài chính luôn luôn kiểm soát, đánh giá tình hình thị 
trường vốn, tình hình tài chính và từ đó chủ động duy trì 
mức độ hợp lý của các khoản vay, thúc đẩy tiến độ thu 
hồi vốn để giảm thiểu nợ vay cũng như chi phí lãi vay 
và cân đối thanh khoản. Bên cạnh đó, Khối Tài chính tìm 
kiếm các kênh huy động vốn khác để đa dạng hóa, hạn 
chế phụ thuộc nhiều vào kênh vay vốn ngân hàng, và 
chuẩn bị sẵn những giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo 
kế hoạch và chiến lược của Công ty.

QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

QUẢN TRỊ RỦI RO CHÍNH TRONG NĂM 2018

TRONG NĂM 2018, TTC LAND ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI NHIỀU DỰ ÁN CŨNG NHƯ 
THỰC HIỆN BÀN GIAO SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG; DO ĐÓ, RỦI RO TIỀM ẨN TỪ 
BIẾN ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ, VÒNG ĐỜI CỦA CÁC DỰ ÁN BĐS, 
CŨNG NHƯ RỦI RO BIẾN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG NGÀY.

RỦI RO VỀ 
KINH TẾ VĨ MÔ

RỦI RO VỀ 
KINH TẾ VĨ MÔ

RỦI RO VỀ 
TÀI CHÍNH

RỦI RO VỀ 
TÀI CHÍNH

RỦI RO 
PHÁT TRIỂN 

DỰ ÁN

RỦI RO VỀ 
NGUỒN NHÂN LỰC

RỦI RO VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ AN 

TOÀN LAO ĐỘNG

RỦI RO VỀ 
CHÍNH SÁCH
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RỦI RO KINH TẾ

Nền kinh tế luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro vốn có, tác động trực tiếp đến các thành phần kinh tế, ngành nghề hay cụ 
thể là các doanh nghiệp. Những rủi ro này được hình thành từ sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền 
kinh tết như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh 
hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến tốc độ tăng 
trưởng của ngành BĐS, đặc biệt là Xây dựng – 
Kinh doanh BĐS. Một nền kinh tế tăng trưởng 
mạnh mẽ, ổn định sẽ kéo theo sự gia tăng nhu 
cầu về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh 
doanh, sinh hoạt bao gồm nhà xưởng, văn phòng 
cho thuê, các công trình xây dựng công cộng, nhà 
ở… Ngược lại, nền kinh tế có sự bất ổn hay suy 
thoái sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển cơ sở 
hạ tầng và tác động xấu đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của ngành nói chung và Công ty nói 
riêng.

Trong những tháng đầu năm 2021, kinh tế vĩ mô 
nước ta đã tiếp nối kết quả đạt được của năm 
2020 khi tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. 
Tuy nhiên, từ cuối tháng 4/2021 khi làn sóng dịch 
Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên cả nước đã gây 
ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức 
khỏe, tính mạng của người dân, đồng thời khiến 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều địa 
phương bị gián đoạn trong thời gian dài. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Có thể nói năm nay là một năm đầy khó khăn đối với các 
doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp 
trong thị trường BĐS nói riêng, trong đó có TTC Land. Tuy 
nhiên, nhờ vào những chủ trương đúng đắn và kịp thời của 
Chính phủ, sự thành công hiện thời trong công tác ngăn 
chặn dịch bùng phát đã giúp nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ 
mức tăng trưởng khả quan (GDP năm 2021 tăng 2,58% và 
CPI tăng 1,84%); đồng thời, tiếng vang này còn giúp thu 
hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Bộ Xây dựng đã đánh giá ảnh hưởng của đợt dịch lần này 
tại Việt Nam là rất nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực 
đến nền kinh tế nói chung và ngành BĐS nói riêng. Nhiều 
đợt giãn cách xã hội kéo dài gây đứt gãy chuỗi sản xuất 
và nguồn cung ứng vật liệu, thiết bị khiến hầu hết các dự 
án phát triển BĐS tại nước ta phải tạm dừng hoặc dừng 
thi công vô thời hạn. Bên cạnh đó, các lệnh giãn cách này 
còn làm cho các khâu kiểm nghiệm pháp lý, các hoạt động 
giao dịch BĐS bị trì trệ vì không thể tiến hành gặp gỡ, trao 
đổi cũng như giao nhận dự án.

Tuy nhiên, với những chủ trương đúng đắn và kịp thời của 
Chính phủ, sự thành công trong công tác tiêm vắc xin cho 
người dân, cùng với việc sàng lọc cách ly người lây nhiễm 
Covid-19 tạo ra nhiều khu vùng xanh an toàn; các hoạt 
động sản xuất và phát triển kinh tế được kỳ vọng sẽ dần 
sôi động lại trong bối cảnh “bình thường mới” vào năm 
2022.

Biến động lãi suất trên thị trường do sự việc ban hành các 
chính sách như thắt chặt chính sách tiền tệ, áp trần lãi 
suất, hỗ trợ lãi suất có thể gây tác động đáng kể đến tình 
hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt 
là các doanh nghiệp có sử dụng vốn vay như TTC Land.

Trước tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, 
Ngân hàng nhà nước đã chủ động, kịp thời rà soát, sửa 
đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách để chủ động hỗ trợ 
cho doanh nghiệp và người dân (đã cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ gần 600 nghìn tỉ đồng; miễn, 
giảm, hạ lãi suất gần 34 nghìn tỉ đồng; miễn, giảm trên 
2,5 nghìn tỉ đồng phí dịch vụ, thanh toán; cho vay mới với 
lãi suất thấp hơn trên số dư khoảng 7,2 triệu tỉ đồng...). 
Theo đó, lãi vay biến động giảm giúp giảm bớt áp lực lên 
khả năng cân đối dòng tiền trả lãi và nợ gốc, từ đó góp 
phần cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty nói chung 
và hiệu quả các dự án nói riêng. Ngoài ra, việc các ngân 
hàng đưa ra các gói kích thích giảm lãi vay đối với tín 
dụng tiêu dùng cũng giúp gia tăng nhu cầu vay vốn mua 
nhà của người dân, từ đó thúc đẩy tăng doanh thu đối với 
các doanh nghiệp BĐS nhà ở, trong đó có TTC Land.

Trong thời gian tới, nếu mức lãi suất điều hành tăng trở lại 
sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của TTC Land. 
Vì vậy, để hạn chế rủi ro này, Công ty cần thường xuyên 
theo dõi biến động lãi suất trên thị trường để có thể chủ 
động đưa ra những kế hoạch kinh doanh, phương án 
phòng ngừa rủi ro phù hợp với nhu cầu vay thực tế và diễn 
biến chung của thị trường.

Rủi ro về lãi suất

Lạm phát là yếu tố vĩ mô có thể tác động đến mọi 
chủ thể trong nền kinh tế, lạm phát cao là yếu tố gây 
sức ép lớn lên thành quả hoạt động của Công ty khi 
tác động lên chi phí đầu vào của các Công ty trong 
ngành BĐS.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó 
lường làm tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các ngành, 
lĩnh vực kinh tế chậm lại; tình hình gián đoạn thương 
mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản 
xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Theo đó, lạm 
phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng nhẹ 0,81% 
so với bình quân năm 2020, thấp hơn mức CPI bình 
quân chung (tăng 1,84%), điều này phản ánh biến 
động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, 
dầu và gas tăng. Mức lạm phát cơ bản năm 2021 
so với năm trước là mức thấp nhất kể từ năm 2016. 
Việc lạm phát có dấu hiệu sụt giảm trong năm vừa 
qua là tín hiệu tích cực đối với hoạt động kinh doanh 
của các công ty trong ngành BĐS nói chung và TTC 
Land nói riêng.

Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro khi lạm phát tăng, TTC 
Land luôn chủ động về thời điểm phát sinh nhu cầu 
nguyên vật liệu để xây dựng, dự toán được khối 
lượng công trình chính xác nhất có thể và kiểm soát 
được giá cả đầu vào cho các dự án.

Rủi ro lạm phát
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO (Tiếp theo)

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Bên cạnh rủi ro về kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn 
phải đối mặt với các rủi ro đặc thù trong ngành Xây dựng – Kinh doanh BĐS 
như rủi ro về thanh toán, rủi ro cạnh tranh, rủi ro về nguồn nguyên vật liệu.

Trong lĩnh vực Xây dựng – Kinh doanh BĐS 
đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, thời gian thi công 
xây dựng của các dự án thường kéo dài, việc 
nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng 
phần. Vì thế, các Công ty trong ngành phải duy 
trì hệ số nợ cao và thời gian chiếm dụng vốn 
dài. Những rủi ro đặc thù ngành ảnh hưởng rất 
lớn đến tình hình tài chính và gây rủi ro mất 
khả năng thanh toán cho Công ty.

Trong quá trình hoạt động, ký kết, thực hiện 
hợp đồng cũng như lên kế hoạch Kinh doanh 
từng thời điểm, các phòng ban đặc biệt là 
phòng Tài chính của Công ty luôn chủ động 
xem xét, đánh giá tình hình tài chính tại từng 
thời điểm, tính thanh khoản của từng dự án… 
để có phương án phòng ngừa rủi ro trên.

Rủi ro về thanh toán
Một trong những rủi ro lớn mà các doanh nghiệp 
Một trong những rủi ro lớn mà các doanh nghiệp 
BĐS thường gặp phải khi phát triển và đầu tư một 
dự án mới là hành lang pháp lý chưa đầy đủ, còn 
chồng chéo dẫn đến khó khăn khi áp dụng vào 
thực tế. Các thủ tục về đầu tư, giao đất vẫn còn 
nhiều rắc rối, đôi khi không gắn với quyền của 
doanh nghiệp về sở hữu; việc đền bù, giải phóng 
mặt bằng của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn, các vấn đề liên quan đến quy hoạch có thủ 
tục quá phức tạp,… Tuy nhiên, việc sửa đổi Luật 
Xây dựng năm 2020 và Luật Đầu tư năm 2020 có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã tạo ra nhiều điểm 
sáng giúp giải quyết các nút thắt trong công tác 
phê duyệt các dự án xây dựng, giúp rút ngắn thời 
gian cấp phép xây dựng từ đó tiến độ thực hiện 
các dự án của Công ty được đảm bảo thực hiện 
nhanh chóng hơn.

Để hạn chế tối đa những rủi ro gây ảnh hưởng 
đến các dự án, Công ty đã xây dựng một đội ngũ 
chuyên trách giàu kinh nghiệm, nhân sự được phân 
công công tác pháp lý luôn được đảm bảo có năng 
lực phù hợp, hiểu biết đầy đủ về dự án cũng như 
có khả năng đánh giá được thuận lợi và khó khăn 
trong từng giai đoạn thực hiện dự án. Bên cạnh đó, 
Công ty còn hợp tác sử dụng dịch vụ từ các Công 
ty tư vấn luật chuyên nghiệp và uy tín để đảm bảo 
Công ty luôn có sự chuẩn bị tốt trước những thay 
đổi về luật, đồng thời đảm bảo kịp thời cập nhật 
thay đổi, điều chỉnh của các văn bản pháp luật để 
định hướng hoạt động của doanh nghiệp một cách 
hiệu quả.

Rủi ro phát triển dự án

Chính phủ đã chính thức ban hành khung giá 
đất mới cho giai đoạn 2020 - 2024 với mức 
tăng chung 20%. Mức giá đất tăng đã gây ảnh 
hưởng đáng kể đến nghĩa vụ tài chính của 
Công ty khi tiền sử dụng đất, giá đền bù và giải 
phóng mặt bằng gia tăng khiến cho mặt bằng 
giá bán chung của BĐS tăng. Trước rủi ro trên, 
Công ty đã đề ra các chiến lược, phương án 
kinh doanh khả thi và phù hợp nhất nhằm đảm 
bảo được tiến độ của dự án, công trình cũng 
như các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận 
đã đặt ra.

Rủi ro giải phóng mặt bằng

Với sứ mệnh cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu 
việt, chất lượng mỗi dự án chính là niềm tự hào 
của TTC Land. Công ty luôn chú trọng về chất 
lượng nguồn nguyên vật liệu đầu vào thông qua 
việc việc lựa chọn các đối tác, nhà cung cấp lớn, 
uy tín; đồng thời, để hạn chế các lỗi không phù hợp 
về chất lượng xây dựng có thể xảy ra trong quá 
trình xây dựng và phát triển dự án, Công ty thường 
xuyên giám sát chặt chẽ và khắc phục kịp thời quá 
trình thực hiện dự án từ giai đoạn thi công đến lúc 
bàn giao cho khách hàng. Bên cạnh việc quản lý và 
kiểm soát chất lượng, TTC Land còn thường xuyên 
thực hiện các đợt tổng rà soát công tác duy trì, vận 
hành, an toàn phòng cháy – chữa cháy tại các dự 
án đã bàn giao nhằm hạn chế rủi ro về cháy nổ và 
giảm thiểu sự hư hỏng xuống cấp của các hạng 
mục thiết yếu của dự án.

Rủi ro về chất lượng sản phẩm

An toàn lao động là một trong các vấn đề luôn 
được TTC Land quan tâm để có được sự phát triển 
bền vững. Các công trình Công ty thực hiện khi 
đang trong giai đoạn thi công luôn có khả năng 
xảy ra rủi ro cao về an toàn lao động do ý thức 
công nhân còn thấp, coi thường tính mạng,… Để 
hạn chế rủi ro nêu trên, Công ty luôn đảm bảo nâng 
cao nhận thức của công nhân lao động, đảm bảo 
trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cũng như các 
gói bảo hiểm cần thiết cho người lao động.

Rủi ro an toàn lao động

Những dự án BĐS thường có tiến độ triển khai dài 
khoảng 03 đến 05 năm, bao gồm nhiều giai đoạn: từ đền 
bù giải phóng mặt bằng đến thủ tục pháp lý dự án, thiết 
kế, xây dựng, vận hành quản lý tòa nhà/khu dân cư. Các 
giai đoạn này đều có thể nảy sinh vướng mắc ảnh hưởng 
đến tiến độ triển khai toàn dự án và chất lượng sản phẩm. 
Ngoài ra, thủ tục hành chính còn nhiêu khê, kéo dài trong 
quá trình phê duyệt tác động không nhỏ đến kế hoạch 
kinh doanh và khả năng quay vòng vốn thấp.

Với các nhóm rủi ro được phân loại, cập nhật thường 
xuyên vào Sổ tay Quản lý rủi ro cùng với hệ thống văn 
bản lập quy của TTC Land phục vụ xuyên suốt và chặt 
chẽ, nhằm hướng dẫn thực hiện cho từng giai đoạn phát 
triển dự án, từ công đoạn chuẩn bị đầu tư, lập ngân sách 
và quản lý chi phí, quản lý chất lượng, tiến độ thi công 
xây dựng cũng như đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý, 
cuối cùng là công tác nghiệm thu bàn giao sản phẩm và 
vận hành quản lý tòa nhà, khu dân cư.  

Ngoài ra, TTC Land có một đội ngũ gồm các chuyên gia, cố 
vấn về kiến trúc, pháp lý dự án và kỹ sư giàu kinh nghiệm 
để có thể thẩm định và đánh giá các thiết kế, chất lượng và 
năng lực chuyên môn của nhà thầu bên ngoài.

Rủi ro ATLĐ và sức khỏe là các mối nguy hại có thể gây 
thiệt hại đến sức khỏe hay tính mạng của con người tại 
nơi làm việc cũng như tại các công trường dự án, gây ảnh 
hưởng đến hiệu suất làm việc và uy tín của Công ty.

Dự án đang trong giai đoạn thi công xây dựng và vận 
hành khu dân cư có thể gây ô nhiễm môi trường sống 
xung quanh. Môi trường, điều kiện và thời gian làm việc 
trong lĩnh vực phát triển đất đai và xây dựng luôn tìm ẩn 
các rủi ro về tai nạn nghề nghiệp và sức khỏe.

TTC Land luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc áp dụng các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng và quy định pháp 
luật về ATLĐ, phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình 
phát triển dự án. Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động 
thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo hướng 
dẫn các biện pháp bảo đảm ATLĐ trong thi công nhằm 
giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp. Công ty cũng chú trọng 
duy trì chính sách kiểm tra sức khỏe thường niên, chính 
sách bảo hiểm để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên. 

Luôn luôn yêu cầu các nhà thầu phải chấp hành các quy 
định an toàn trong lao động, duy trì sức khỏe cho đội 
ngũ nhân viên, huấn luyện an toàn, cấp giấy chứng nhận 
theo quy định, mua bảo hiểm và đặc biệt chú ý đến công 
tác phòng cháy chữa cháy tại dự án.

Ngoài ra, TTC Land đã thực hiện lắp đặt đưa vào sử 
dụng năng lượng mặt trời cho các dự án như Jamnona 
Apartment và Jamona Golden Silk, Quận 7 và tiếp tục 
triển khai cho các dự án khác để hướng TTC Land trở 
thành đơn vị BĐS góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng 
nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.

Ngành BĐS là ngành có đặc thù cạnh tranh nhân lực khá 
cao trên thị trường lao động. Do đó, việc nhân sự có năng 
lực chuyên môn tốt trong Công ty bị lôi kéo bởi các đơn 
vị cùng ngành là rủi ro khó tránh khỏi trong công tác 
quản lý nguồn nhân lực của Công ty.

Để bảo đảm nguồn nhân sự chất lượng và ổn định, hạn 
chế biến động nhân sự vì yếu tố lôi kéo của Công ty cùng 
ngành,  TTC Land thường xuyên tổ chức các chương trình 
đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội 
ngũ nhân viên và triển khai xây dựng các chương trình 
đào tạo cán bộ quản lý kế thừa. Mặt khác, TTC Land cũng 
chú trọng việc xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên tiềm 
năng phù hợp, được rà soát thông tin định kỳ để chuẩn 
bị cho các trường hợp cần thay thế nhân sự bởi nguồn 
lao động bên ngoài.

Ngoài ra, Công ty cũng có có chính sách đãi ngộ cạnh 
tranh và minh bạch, các chương trình triển khai hoạt 
động văn hóa tạo sự gắn kết, các chương trình thi đua 
tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị, từ đó Công ty đã xây 
dựng thành công một môi trường văn hóa đặc trưng của 
TTC Land.

Là một doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong lĩnh vực 
BĐS, HĐKD của Công ty được điều chỉnh chặt chẽ bởi 
các quy định của pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh 
BĐS, Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư và các văn 
bản hướng dẫn thi hành…. Do vậy, nếu việc quản trị 
không tốt hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào của pháp 
luật sẽ ảnh hưởng đến tình hình HĐKD của Công ty.

Nhằm đảm bảo tính tuân thủ khi có sự thay đổi trong các 
chính sách pháp luật và quản lý ảnh hưởng đến HĐKD, 
TTC Land chú trọng và nâng cao bộ phận quản trị pháp 
luật (Phòng Chính sách Pháp chế); luôn luôn rà soát, cập 
nhật, thực hiện việc đào tạo, phổ biến các quy định mới 
của pháp luật; nâng cao việc xây dựng, cụ thể hóa, cập 
nhật các thay đổi các quy định của pháp luật ở từng lĩnh 
vực HĐKD của Công ty thành các văn bản lập quy như 
quy trình, quy chế, nội quy, quy định, cẩm nang, sổ tay…, 
để từ đó nâng cao việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, 
cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, 
giám sát tính tuân thủ; tham gia vào các tổ chức, hiệp hội 
ngành nghề (Hiệp hội kinh doanh BĐS) nhằm thảo luận, 
đóng góp xây dựng các dự thảo Luật hoặc điều chỉnh, 
bổ sung các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền 
lợi chính đáng của Công ty. 

RỦI RO 
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG 
VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

RỦI RO VỀ 
NGUỒN NHÂN LỰC

RỦI RO VỀ 
CHÍNH SÁCH

QUẢN TRỊ RỦI RO CHÍNH TRONG NĂM 2018 (tiếp theo)

QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)
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GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Sinh năm: 1983

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập: 24/4/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập: 8 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

 Nhiệm vụ trong HĐQT:
 » Tham mưu cho HĐQT trong các lĩnh vực đối ngoại, xúc tiến 

đầu tư, phát triển dự án;

 » Tham mưu và có ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến 
công tác nhân sự cho HĐQT.

 Trình độ chuyên môn: 
 » Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM

 » Kỹ thuật Tin học – Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

 Quá trình công tác:
 » 9/2018 – nay: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Thương mại 

Thành Thành Công

 » 7/2017 – nay: TGĐ CTCP Thương mại Thành Thành Công

 » 5/2017 – 7/2017: Phó TGĐ CTCP Thương mại Thành Thành Công

 » 01/2017 – 5/2017: Trưởng Phòng KTDVVC CTCP Thương mại 
Thành Thành Công

 » 8/2015 – 5/2016: Thành viên HĐQT CTCP Thực phẩm 
Công nghệ Sài Gòn

 » 12/2015 – 12/2016: Trưởng Phòng Kinh doanh Kho vận 
CTCP Thương mại Thành Thành Công

 » 8/2012 – 12/2015: Trưởng Phòng Logistics CTCP Thương mại 
Thành Thành Công

 » 9/2011 – 7/2012: Phó Phòng Kinh doanh CT MTV 
Thành Thành Công

 » 2011 – 2012: Thành viên HĐQT CTCP Chè Ngọc Bảo, 
CTCP Đường Ninh Hòa

 » 2009 – 7/2012: Trợ lý Phó TGĐ CTCP Sản xuất Thương mại 
Thành Thành Công

 » 2006 – 2007: Thành viên HĐQT CTCP Thành Ngọc

 Thành tích:
 » Đóng góp quan trọng trong việc dung hòa lợi ích của các 

Cổ đông, NĐT và đặc biệt bảo vệ quyền và lợi ích của Cổ 
đông thiểu số bằng các hoạt động giám sát, chất vấn và 
tham mưu;

 » Tham mưu chiến lược phát triển nhân sự cấp cao cho TTC Land;

 » 12 năm kinh nghiệm trong công tác Quản trị điều hành.

 Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ 
Công ty Mẹ, Công ty Con): Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP 
Thương mại Thành Thành Công

Sinh năm: 1981

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập: 
24/04/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập: 8 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

 Nhiệm vụ trong HĐQT: 
 » Tham gia giúp việc cho HĐQT đối với công tác chiến lược 

và các chính sách kinh doanh, thực hiện trách nhiệm với 
cộng đồng và lợi ích chung của xã hội;

 » Hỗ trợ HĐQT thực hiện việc QTCT hiệu quả và minh bạch 
bằng cách cải thiện các vấn đề liên quan đến những tiêu 
chuẩn QTDN hiện đại.

 Trình độ chuyên môn:
 » Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Marketing – Đại học Kinh tế 

TP.HCM 

 Quá trình công tác:
 » 4/2018 – nay: Thành viên HĐQT Độc lập tại TTC Land

 » 6/2016 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Bến Thành

 » 3/2011 – nay: Sáng lập Viện Thẩm mỹ Pensilia Beauty Group

 » 5/2017 – 7/2018: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Y Tế Việt Anh

 » 4/2013 – 6/2016: TGĐ CTCP Vàng bạc Đá quý Bến Thành

 » 12/2008 – 4/2013: Phó TGĐ Sacomreal - S

 Thành tích:
 » Hỗ trợ đắc lực cho HĐQT thực hiện việc QTCT hiệu quả và 

minh bạch bằng cách cải thiện các vấn đề liên quan đến 
những tiêu chuẩn QTDN hiện đại, giám sát việc thực hiện 
CBTT theo thông lệ tốt trên thị trường; 

 » Góp phần dung hòa lợi ích CĐ, NĐT và đăc biệt là CĐ thiểu 
số;

 » 10 năm kinh nghiệm trong Quản trị điều hành và 6 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực BĐS. 

 Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại các tổ chức khác (trừ 
Công ty Mẹ, Công ty Con): Thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc 
Đá quý Bến Thành

Ông TẠ CHÍ CƯỜNG
Thành viên HĐQT Độc lập 

Bà TRẦN YẾN DUYÊN
Thành viên HĐQT Độc lập 05 06

Dự án Jamona Sky Villas -Quận 7
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Báo cáo thường niên
TTC LAND



BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO (Tiếp theo)

Những dự án BĐS thường có tiến độ triển khai dài 
khoảng 03 đến 05 năm, bao gồm nhiều giai đoạn: từ đền 
bù giải phóng mặt bằng đến thủ tục pháp lý dự án, thiết 
kế, xây dựng, vận hành quản lý tòa nhà/khu dân cư. Các 
giai đoạn này đều có thể nảy sinh vướng mắc ảnh hưởng 
đến tiến độ triển khai toàn dự án và chất lượng sản phẩm. 
Ngoài ra, thủ tục hành chính còn nhiêu khê, kéo dài trong 
quá trình phê duyệt tác động không nhỏ đến kế hoạch 
kinh doanh và khả năng quay vòng vốn thấp.

Với các nhóm rủi ro được phân loại, cập nhật thường 
xuyên vào Sổ tay Quản lý rủi ro cùng với hệ thống văn 
bản lập quy của TTC Land phục vụ xuyên suốt và chặt 
chẽ, nhằm hướng dẫn thực hiện cho từng giai đoạn phát 
triển dự án, từ công đoạn chuẩn bị đầu tư, lập ngân sách 
và quản lý chi phí, quản lý chất lượng, tiến độ thi công 
xây dựng cũng như đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý, 
cuối cùng là công tác nghiệm thu bàn giao sản phẩm và 
vận hành quản lý tòa nhà, khu dân cư.  

Ngoài ra, TTC Land có một đội ngũ gồm các chuyên gia, cố 
vấn về kiến trúc, pháp lý dự án và kỹ sư giàu kinh nghiệm 
để có thể thẩm định và đánh giá các thiết kế, chất lượng và 
năng lực chuyên môn của nhà thầu bên ngoài.

Rủi ro ATLĐ và sức khỏe là các mối nguy hại có thể gây 
thiệt hại đến sức khỏe hay tính mạng của con người tại 
nơi làm việc cũng như tại các công trường dự án, gây ảnh 
hưởng đến hiệu suất làm việc và uy tín của Công ty.

Dự án đang trong giai đoạn thi công xây dựng và vận 
hành khu dân cư có thể gây ô nhiễm môi trường sống 
xung quanh. Môi trường, điều kiện và thời gian làm việc 
trong lĩnh vực phát triển đất đai và xây dựng luôn tìm ẩn 
các rủi ro về tai nạn nghề nghiệp và sức khỏe.

TTC Land luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc áp dụng các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng và quy định pháp 
luật về ATLĐ, phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình 
phát triển dự án. Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động 
thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo hướng 
dẫn các biện pháp bảo đảm ATLĐ trong thi công nhằm 
giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp. Công ty cũng chú trọng 
duy trì chính sách kiểm tra sức khỏe thường niên, chính 
sách bảo hiểm để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên. 

Luôn luôn yêu cầu các nhà thầu phải chấp hành các quy 
định an toàn trong lao động, duy trì sức khỏe cho đội 
ngũ nhân viên, huấn luyện an toàn, cấp giấy chứng nhận 
theo quy định, mua bảo hiểm và đặc biệt chú ý đến công 
tác phòng cháy chữa cháy tại dự án.

Ngoài ra, TTC Land đã thực hiện lắp đặt đưa vào sử 
dụng năng lượng mặt trời cho các dự án như Jamnona 
Apartment và Jamona Golden Silk, Quận 7 và tiếp tục 
triển khai cho các dự án khác để hướng TTC Land trở 
thành đơn vị BĐS góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng 
nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.

Ngành BĐS là ngành có đặc thù cạnh tranh nhân lực khá 
cao trên thị trường lao động. Do đó, việc nhân sự có năng 
lực chuyên môn tốt trong Công ty bị lôi kéo bởi các đơn 
vị cùng ngành là rủi ro khó tránh khỏi trong công tác 
quản lý nguồn nhân lực của Công ty.

Để bảo đảm nguồn nhân sự chất lượng và ổn định, hạn 
chế biến động nhân sự vì yếu tố lôi kéo của Công ty cùng 
ngành,  TTC Land thường xuyên tổ chức các chương trình 
đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội 
ngũ nhân viên và triển khai xây dựng các chương trình 
đào tạo cán bộ quản lý kế thừa. Mặt khác, TTC Land cũng 
chú trọng việc xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên tiềm 
năng phù hợp, được rà soát thông tin định kỳ để chuẩn 
bị cho các trường hợp cần thay thế nhân sự bởi nguồn 
lao động bên ngoài.

Ngoài ra, Công ty cũng có có chính sách đãi ngộ cạnh 
tranh và minh bạch, các chương trình triển khai hoạt 
động văn hóa tạo sự gắn kết, các chương trình thi đua 
tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị, từ đó Công ty đã xây 
dựng thành công một môi trường văn hóa đặc trưng của 
TTC Land.

Là một doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong lĩnh vực 
BĐS, HĐKD của Công ty được điều chỉnh chặt chẽ bởi 
các quy định của pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh 
BĐS, Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư và các văn 
bản hướng dẫn thi hành…. Do vậy, nếu việc quản trị 
không tốt hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào của pháp 
luật sẽ ảnh hưởng đến tình hình HĐKD của Công ty.

Nhằm đảm bảo tính tuân thủ khi có sự thay đổi trong các 
chính sách pháp luật và quản lý ảnh hưởng đến HĐKD, 
TTC Land chú trọng và nâng cao bộ phận quản trị pháp 
luật (Phòng Chính sách Pháp chế); luôn luôn rà soát, cập 
nhật, thực hiện việc đào tạo, phổ biến các quy định mới 
của pháp luật; nâng cao việc xây dựng, cụ thể hóa, cập 
nhật các thay đổi các quy định của pháp luật ở từng lĩnh 
vực HĐKD của Công ty thành các văn bản lập quy như 
quy trình, quy chế, nội quy, quy định, cẩm nang, sổ tay…, 
để từ đó nâng cao việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, 
cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, 
giám sát tính tuân thủ; tham gia vào các tổ chức, hiệp hội 
ngành nghề (Hiệp hội kinh doanh BĐS) nhằm thảo luận, 
đóng góp xây dựng các dự thảo Luật hoặc điều chỉnh, 
bổ sung các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền 
lợi chính đáng của Công ty. 
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RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Trong quá trình phát triển các dự án BĐS từ khâu giải phóng mặt bằng cho đến 
giai đoạn thi công công trình sẽ không thể tránh khỏi các tác động xấu đến 
môi trường xung quanh như: ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm 
nguồn nước... Hơn nữa, quy định pháp luật liên quan đến môi trường có nhiều 
chế tài và khung xử phạt nặng. Vì vậy, Công ty luôn đảm bảo thường xuyên 
chú ý thực hiện tốt các công tác quản lý môi trường xây dựng và thường xuyên 
đánh giá các tác động đến môi trường của từng dự án để từ đó có những giải 
pháp giảm thiểu những ảnh hưởng đến môi trường như: giảm thiểu tiếng ồn 
từ công trình, hạn chế thi công vào ban đêm đối với các khu vực đông dân cư, 
xử lý nước thải và đảm bảo vệ sinh ở khu vực đang thi công theo đúng quy 
định,… sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng trong suốt 
quá trình xây dựng.

RỦI RO KHÁC

Ngoài các rủi ro chính, Công ty còn phải chú ý đến các rủi ro bất khả kháng 
như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn lao động,… Những rủi ro này tuy 
hiếm xảy ra nhưng nó có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty, tiêu 
biểu như rủi ro dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã tác động 
nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và kết quả hoạt động của TTC Land 
nói riêng. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người lao động, đảm bảo cho hoạt 
động kinh doanh được liên tục, tránh các tổn thất không đáng có cũng như 
bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và đối tác, doanh nghiệp luôn tuân thủ ng-
hiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thường 
xuyên kiểm tra các thiết bị, cập nhật thông tin thời tiết, xã hội,... thực hiện mua 
đầy đủ các loại bảo hiểm cần thiết trong năm.

RỦI RO PHÁP LUẬT

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh 
(HOSE) và hoạt động trong lĩnh vực BĐS. Do đó, hoạt động kinh doanh của 
Công ty chịu sự chi phối bởi nhiều văn bản luật khác nhau như: Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Môi 
trường,…

Bất cứ những thay đổi nào trong hệ thống pháp luật cũng sẽ có nhiều tác 
động đến tình hình quản trị cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì 
vậy, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật cũng như thường xuyên 
tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật về các thay đổi của pháp luật để thông tin kịp 
thời tới toàn thể cán bộ, nhân viên và cổ đông, đồng thời đưa ra các biện pháp 
ứng phó phù hợp nhằm tận dụng mọi cơ hội để giảm thiểu rủi ro từ những 
thay đổi pháp lý và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật luôn được Công ty chú ý.

Những dự án BĐS thường có tiến độ triển khai dài 
khoảng 03 đến 05 năm, bao gồm nhiều giai đoạn: từ đền 
bù giải phóng mặt bằng đến thủ tục pháp lý dự án, thiết 
kế, xây dựng, vận hành quản lý tòa nhà/khu dân cư. Các 
giai đoạn này đều có thể nảy sinh vướng mắc ảnh hưởng 
đến tiến độ triển khai toàn dự án và chất lượng sản phẩm. 
Ngoài ra, thủ tục hành chính còn nhiêu khê, kéo dài trong 
quá trình phê duyệt tác động không nhỏ đến kế hoạch 
kinh doanh và khả năng quay vòng vốn thấp.

Với các nhóm rủi ro được phân loại, cập nhật thường 
xuyên vào Sổ tay Quản lý rủi ro cùng với hệ thống văn 
bản lập quy của TTC Land phục vụ xuyên suốt và chặt 
chẽ, nhằm hướng dẫn thực hiện cho từng giai đoạn phát 
triển dự án, từ công đoạn chuẩn bị đầu tư, lập ngân sách 
và quản lý chi phí, quản lý chất lượng, tiến độ thi công 
xây dựng cũng như đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý, 
cuối cùng là công tác nghiệm thu bàn giao sản phẩm và 
vận hành quản lý tòa nhà, khu dân cư.  

Ngoài ra, TTC Land có một đội ngũ gồm các chuyên gia, cố 
vấn về kiến trúc, pháp lý dự án và kỹ sư giàu kinh nghiệm 
để có thể thẩm định và đánh giá các thiết kế, chất lượng và 
năng lực chuyên môn của nhà thầu bên ngoài.

Rủi ro ATLĐ và sức khỏe là các mối nguy hại có thể gây 
thiệt hại đến sức khỏe hay tính mạng của con người tại 
nơi làm việc cũng như tại các công trường dự án, gây ảnh 
hưởng đến hiệu suất làm việc và uy tín của Công ty.

Dự án đang trong giai đoạn thi công xây dựng và vận 
hành khu dân cư có thể gây ô nhiễm môi trường sống 
xung quanh. Môi trường, điều kiện và thời gian làm việc 
trong lĩnh vực phát triển đất đai và xây dựng luôn tìm ẩn 
các rủi ro về tai nạn nghề nghiệp và sức khỏe.

TTC Land luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc áp dụng các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng và quy định pháp 
luật về ATLĐ, phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình 
phát triển dự án. Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động 
thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo hướng 
dẫn các biện pháp bảo đảm ATLĐ trong thi công nhằm 
giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp. Công ty cũng chú trọng 
duy trì chính sách kiểm tra sức khỏe thường niên, chính 
sách bảo hiểm để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên. 

Luôn luôn yêu cầu các nhà thầu phải chấp hành các quy 
định an toàn trong lao động, duy trì sức khỏe cho đội 
ngũ nhân viên, huấn luyện an toàn, cấp giấy chứng nhận 
theo quy định, mua bảo hiểm và đặc biệt chú ý đến công 
tác phòng cháy chữa cháy tại dự án.

Ngoài ra, TTC Land đã thực hiện lắp đặt đưa vào sử 
dụng năng lượng mặt trời cho các dự án như Jamnona 
Apartment và Jamona Golden Silk, Quận 7 và tiếp tục 
triển khai cho các dự án khác để hướng TTC Land trở 
thành đơn vị BĐS góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng 
nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.

Ngành BĐS là ngành có đặc thù cạnh tranh nhân lực khá 
cao trên thị trường lao động. Do đó, việc nhân sự có năng 
lực chuyên môn tốt trong Công ty bị lôi kéo bởi các đơn 
vị cùng ngành là rủi ro khó tránh khỏi trong công tác 
quản lý nguồn nhân lực của Công ty.

Để bảo đảm nguồn nhân sự chất lượng và ổn định, hạn 
chế biến động nhân sự vì yếu tố lôi kéo của Công ty cùng 
ngành,  TTC Land thường xuyên tổ chức các chương trình 
đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội 
ngũ nhân viên và triển khai xây dựng các chương trình 
đào tạo cán bộ quản lý kế thừa. Mặt khác, TTC Land cũng 
chú trọng việc xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên tiềm 
năng phù hợp, được rà soát thông tin định kỳ để chuẩn 
bị cho các trường hợp cần thay thế nhân sự bởi nguồn 
lao động bên ngoài.

Ngoài ra, Công ty cũng có có chính sách đãi ngộ cạnh 
tranh và minh bạch, các chương trình triển khai hoạt 
động văn hóa tạo sự gắn kết, các chương trình thi đua 
tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị, từ đó Công ty đã xây 
dựng thành công một môi trường văn hóa đặc trưng của 
TTC Land.

Là một doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong lĩnh vực 
BĐS, HĐKD của Công ty được điều chỉnh chặt chẽ bởi 
các quy định của pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh 
BĐS, Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư và các văn 
bản hướng dẫn thi hành…. Do vậy, nếu việc quản trị 
không tốt hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào của pháp 
luật sẽ ảnh hưởng đến tình hình HĐKD của Công ty.

Nhằm đảm bảo tính tuân thủ khi có sự thay đổi trong các 
chính sách pháp luật và quản lý ảnh hưởng đến HĐKD, 
TTC Land chú trọng và nâng cao bộ phận quản trị pháp 
luật (Phòng Chính sách Pháp chế); luôn luôn rà soát, cập 
nhật, thực hiện việc đào tạo, phổ biến các quy định mới 
của pháp luật; nâng cao việc xây dựng, cụ thể hóa, cập 
nhật các thay đổi các quy định của pháp luật ở từng lĩnh 
vực HĐKD của Công ty thành các văn bản lập quy như 
quy trình, quy chế, nội quy, quy định, cẩm nang, sổ tay…, 
để từ đó nâng cao việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, 
cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, 
giám sát tính tuân thủ; tham gia vào các tổ chức, hiệp hội 
ngành nghề (Hiệp hội kinh doanh BĐS) nhằm thảo luận, 
đóng góp xây dựng các dự thảo Luật hoặc điều chỉnh, 
bổ sung các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền 
lợi chính đáng của Công ty. 
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Thị trường BĐS có sự liên thông với thị trường tài chính và 
tình hình kinh tế vĩ mô. Những yếu tố quan trọng biến động 
bất lợi của nền kinh tế có thể dẫn đến suy giảm tính thanh 
khoản của thị trường BĐS cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến 
giá bán của các dự án. Tốc độ tăng trưởng, lạm phát, tăng 
trưởng tín dụng, lãi suất các khoản đi vay và cho vay, chỉ số giá 
tiêu dùng, tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư hay tỷ lệ thất nghiệp đều có 
ảnh hưởng đến biến động giá thành sản phẩm kinh doanh 
cũng như ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Để tăng tính cạnh tranh và sự khác biệt, TTC Land luôn đề 
ra các giải pháp nhằm sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm 
BĐS cho từng phân khúc tầm trung, phức hợp và cao cấp. 

Ngoài ra, các bộ phận Phòng ban chuyên môn và các 
chuyên gia thiết lập dữ liệu thông tin cho dự án BĐS làm 
cơ sở phân tích đầu tư cho các dự án tương lai, thường 
xuyên giám sát môi trường kinh tế vĩ mô và tư vấn cho 
BTGĐ dự báo xu hướng kinh tế vĩ mô trong tương lai cũng 
như những tác động đến lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, 
từ đó đưa ra quyết sách và chiến lược phù hợp. Luôn sẵn 
sàng xem xét đánh giá lại và điều chỉnh chiến lược và kế 
hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế thị trường.

Các rủi ro tài chính của TTC Land bao gồm rủi ro tín dụng, 
thanh khoản, lãi suất. Với danh mục đầu tư chủ yếu trong 
lĩnh vực kinh doanh BĐS, Công ty luôn cần một lượng vốn 
lớn để đầu tư và phát triển. Tiến độ thu tiền từ khách hàng 
bị chậm trễ, ảnh hưởng đến cân đối dòng tiền của dự án 
cũng như Công ty, sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công 
vì thiếu hụt nguồn tiền đầu tư, chi trả nhà thầu. Trong một 
thời điểm nhất định, sự mất cân đối về dòng tiền thu và chi 
sẽ gây ra rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Việc đầu tư, xây dựng có thể bị dừng khi thiếu vốn, tiền 
lương và các khoản vay nếu không trả đúng hạn sẽ ảnh 
hưởng đến uy tín và hoạt động của Công ty.  

Khối Tài chính luôn luôn kiểm soát, đánh giá tình hình thị 
trường vốn, tình hình tài chính và từ đó chủ động duy trì 
mức độ hợp lý của các khoản vay, thúc đẩy tiến độ thu 
hồi vốn để giảm thiểu nợ vay cũng như chi phí lãi vay 
và cân đối thanh khoản. Bên cạnh đó, Khối Tài chính tìm 
kiếm các kênh huy động vốn khác để đa dạng hóa, hạn 
chế phụ thuộc nhiều vào kênh vay vốn ngân hàng, và 
chuẩn bị sẵn những giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo 
kế hoạch và chiến lược của Công ty.

QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

QUẢN TRỊ RỦI RO CHÍNH TRONG NĂM 2018

TRONG NĂM 2018, TTC LAND ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI NHIỀU DỰ ÁN CŨNG NHƯ 
THỰC HIỆN BÀN GIAO SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG; DO ĐÓ, RỦI RO TIỀM ẨN TỪ 
BIẾN ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ, VÒNG ĐỜI CỦA CÁC DỰ ÁN BĐS, 
CŨNG NHƯ RỦI RO BIẾN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG NGÀY.

RỦI RO VỀ 
KINH TẾ VĨ MÔ

RỦI RO VỀ 
KINH TẾ VĨ MÔ

RỦI RO VỀ 
TÀI CHÍNH

RỦI RO VỀ 
TÀI CHÍNH

RỦI RO 
PHÁT TRIỂN 

DỰ ÁN

RỦI RO VỀ 
NGUỒN NHÂN LỰC

RỦI RO VỀ 
MÔI TRƯỜNG VÀ AN 

TOÀN LAO ĐỘNG

RỦI RO VỀ 
CHÍNH SÁCH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018120 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 121
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG 
YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TTC LAND.

Trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, 
TTC Land đã có những bước tiến vượt bậc, 
khẳng định vị thế của mình trên thị trường BĐS 
Việt Nam. Để đạt được những thành tựu đó, 
yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất phải kể đến 
chính là sự tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt 
động của Công ty.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của 
một doanh nghiệp, lợi nhuận luôn là một trong 
những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Tuy 
nhiên, để đạt được mục tiêu lợi nhuận đó, việc 
tuân thủ pháp luật vẫn là vấn đề then chốt. 
Pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận 
hành và hầu hết hoạt động kinh doanh hàng 
ngày của một doanh nghiệp, từ việc thành lập 
doanh nghiệp, quản trị nội bộ, sản xuất, lưu 
thông hàng hóa, cung cấp dịch vụ, xác lập 
quan hệ lao động, quan hệ hợp tác với đối tác, 
quan hệ mua bán với khách hàng…

Do đó, để đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng, 
tính trách nhiệm trong mối quan hệ nội bộ (giữa 
các chủ sở hữu/ cổ đông của doanh nghiệp với 
nhau, với nhà quản lý doanh nghiệp và với người 
lao động) cũng như đảm bảo sự tuân thủ pháp 
luật trong mối quan hệ với khách hàng, Cơ quan 
nhà nước, nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và 
hướng đến phát triển bền vững, doanh nghiệp nói 
chung, TTC Land nói riêng luôn cần quan tâm và 
xem việc tuân thủ pháp luật là yếu tố then chốt 
cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
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FINANCIAL SITUATION 

2020 is a year of many challenges, but with great efforts and determination, Gemadept continues to maintain 
stable and sustainable development momentum.

Total assets recorded as of 31/12/2020 reached VND 9,835 billion, a slight decrease of 3% compared to last year, 
mainly due to the depreciation of fixed assets and divestment investments outside the core business to focus 
resources into the Company’s main activities, which are port operations and logistics. Long-term assets account 
for a large proportion, taking 86% of the total asset structure. 

Short-term assets increased by 14.2% compared to the end of 2019, mainly recorded money recovered from 
the withdrawal of long-term investments. Also, during the year, Gemadept accelerated debt collection to stabilize 
cash flow and increase liquidity in the context of market volatility. Accordingly, the average account receivables 
in 2020 have decreased by 9% and the average number of days for collection has improved, decreased by 4 days 
over the same period.  

Long-term assets recorded VND 8,478 billion at the end 
of 2020, a decrease of 5% compared to December 31 of 
2019. This decrease was mainly due to Gemadept divesting 
parts of its long-term investments during the year.

Total liabilities at the end of 2020 were recorded at VND 
3,240 billion, down by 9% compared to the same period in 
2019, mainly due to the reduction of short-term liabilities 
as a result of short-term prepayments from customers, 
at the same time, the total borrowing and finance lease 
liabilities decreased year-over-year. The debt structure was 
maintained stably, balanced between short-term and long-
term liabilities. The Debt-to-Equity ratio decreased from 0.54 
in 2019 to 0.49 by the end of 2020, while also ensuring the 
times interest earned ratio was at a safe level of 4.5 times.  

The Equity, as of December 31, 2020, recorded at VND 6,595 billion, a slight 
increase compared to 2019. In which, charter capital reached VND 3,014 billion, 
increased by 1.5% through the issuance of ESOP following the Resolution of the 
General Meeting of Shareholders dated May 27, 2014. During the year, Gemadept 
has paid cash dividend in 2019 at the rate of 10%, equivalent to VND 1,000 per share. 

In terms of capital structure, the Equity, in comparison to Total assets, is always 
maintained stably to ensure the financial health and efficiency of the business 
activities. As of 31/12/2020, this ratio is 67%, continuing to improve compared to 
the end of 2019. The debt-to-total-assets ratio is maintained at 0.33 times 

FINANCIAL INDICATORS 2020 2019

SOLVENCY UNIT

Current payment

Times

0.78 0.65

Fast payment 0.74 0.61

Cash payment 0.25 0.1

Operational ability

Inventory turnover ratio

Times

21.9 22.7

Receivable turnover ratio 7.3 6.8

Accounts-payable turnover ratio 4.2 4.0

PERFORMANCE INDICATORS

Gross profit margin

%

36% 38%

ROS 16.9% 23.2%

ROE 6.7% 9.4%

ROA 4.4% 6.1%

Cost of goods sold / Net revenue 63.5% 61.7%

General and administrative expenses / Net 
revenue 13.1% 12.5%

Selling expenses / Net revenue 5.3% 5.2%

RISK INDICATORS

Debt to Equity ratio

Times

0.49 0.54

Debt to Total assets ratio 0.33 0.35

Times interest earned ratio 4.50 5.85

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
BUSINESS RESULTS OF 2020 (continued)

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH NĂM 2021
ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG CỦA TTC LAND VÀ HÀNH ĐỘNG 
CỤ THỂ CỦA TTC LAND

Những quy định pháp luật mới ban hành năm 2021 
ảnh hưởng hoạt động của TTC Land

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg 

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP

Quyết định số 697/QĐ-NHNN 

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP

Trong năm 2021, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực đã góp phần ổn định 
thị trường BĐS trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của 
đại dịch Covid-19. Cụ thể:
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Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, trong đó có 
nhiều điểm mới như: Điều chỉnh quy định về mã vạch 
của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bổ sung 
thêm 02 trường hợp đăng ký biến động được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thửa đất được 
tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường 
hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều 
thửa, thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, 
ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất 
ở theo quy định); bổ sung thêm trường hợp phải xin 
phép khi chuyển mục đích sử dụng đất (nếu chuyển 
đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp như đất xây trụ sở, đất làm sân kho, nhà 
kho, bãi của cơ sở sản xuất nằm độc lập ngoài các 
CCN, KCN, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh 
doanh tập trung thì phải xin phép. Trước đây, khi 
chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất này 
thì không phải xin phép, chỉ cần đăng ký biến động 
tại Văn phòng đăng ký đất đai); làm sổ đỏ không cần 
bản sao CMND/CCCD/sổ hộ khẩu; bổ sung mẫu đơn 
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận,…

Những quy định pháp luật mới ban hành năm 2021 ảnh hưởng hoạt động 
của TTC Land và hành động cụ thể của TTC Land (Tiếp theo)

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP

Ngày 15/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 
67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 
của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản 
công với một số nội dung đáng chú ý như: Bổ sung 
và làm rõ các loại nhà đất không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của nghị định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản 
công; quy định rõ về đối tượng áp dụng quy định về 
việc sắp xếp lại, xử lý tài công, cụ thể: bổ sung thêm 
doanh nghiệp cấp II, cấp III (doanh nghiệp có vốn 
góp của doanh nghiệp nhà nước) (trước đây Nghị 
định 167/2017 chỉ áp dụng đối với Doanh nghiệp 
nhà nước (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ)); bổ sung nguyên tắc về quản lý đối 
với số tiền do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ (ngoài số 
tiền bán tài sản trên đất, tiền chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, số tiền 
bồi thường, hỗ trợ được xác định theo đúng quy 
định của pháp luật) cho các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, sử dụng 
nhà, đất; phân cấp cho Bộ, cơ quan trung ương về 
việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; 
điều chỉnh thẩm quyền thu hồi nhà, đất từ Bộ Tài 
chính về UBND cấp tỉnh.

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg 

Ngày 25/09/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định Số: 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê 
đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19. Theo Quyết định này, tổ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà 
nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp 
đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình 
thức trả tiền thuê đất hàng năm được giảm 30% tiền 
thuê đất phải nộp của năm 2021. Quy định này áp dụng 
cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối 
tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người 
thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định 
của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của mọi 
thành phần kinh tế thì chính sách này là sự hỗ trợ 
rất lớn từ nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt là 
doanh nghiệp BĐS.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT (Tiếp theo)

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP

Ngày 26 tháng 03 năm 2021, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. 
Nghị định này quy định về nghĩa vụ mở tài khoản 
thanh toán để nhận kinh phí bảo trì của chủ đầu tư; 
sửa đổi thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo 
trì nhà chung cư; được dùng số định danh cá nhân 
để làm thủ tục về nhà ở, kinh doanh BĐS; bổ sung 
quy định về hồ sơ đề nghị giải quyết trường hợp bán 
phần diện tích nhà đất sử dụng chung hoặc chuyển 
quyền sử dụng đất liền kề hoặc chuyển quyền sử 
dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong 
khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP

Ngày 15/07/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 
69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung 
cư. Nghị định này thay thế Nghị định số 101/2015/
NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị định này 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 với một số 
nội dung đánh chú ý như: việc cải tạo, xây dựng lại 
nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự 
án và Chủ Đầu tư có thể phân kỳ đầu tư; Quy định rõ 
các trường hợp Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ 
để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác; Quy 
định cụ thể chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định 
cư, tạm cư; Quy định cụ thể tỷ lệ biểu quyết để thông 
qua vấn đề lựa chọn NĐT thực hiện xây dựng lại, cải 
tạo nhà chung cư.

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP

Nghị định 49/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành 
ngày 01/4/2021 để sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 100/2015/NĐ-CP về việc phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội. Nghị định 49/2021/NĐ-CP bảo đảm 
tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan và 
giải quyết được những tồn tại, vướng mắc cần sửa 
đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn trong 
phát triển nhà ở xã hội.

Một trong những thay đổi đáng ghi nhận tại Nghị định 
49/2021/NĐ-CP là tránh được tình trạng chủ đầu tư 
“lách luật” để “né” việc dành quỹ đất 20% tại dự án 
cho phát triển nhà ở xã hội. Thời hạn vay để mua, thuê 
mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa 
thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối 
đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay 
đầu tiên. Trước đây, Nghị định 100 quy định thời hạn 
vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay 
đầu tiên. Cùng với đó, Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn 
vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng 
mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Quyết định số 697/QĐ-NHNN 

Ngày 22/4/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 
Quyết định số 697/QĐ-NHNN về mức lãi suất vay 
vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới 
hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Ngoài ra, vào tháng 5/2021, Quỹ phát triển nhà ở 
TP.HCM (HOF) có Công văn số 667/QPTNO-TĐ 
triển khai cho vay mua nhà ở với lãi suất 4,7%/năm 
đối với cán bộ công nhân viên chức, quân đội, công 
an, dân quân tự vệ… thuộc các đơn vị trên địa bàn 
hưởng lương từ ngân sách thành phố.

Người vay tiền tại HOF phải có hộ khẩu thường trú 
tại thành phố, có thời gian làm việc từ 3 năm liên tục 
trở lên, có khả năng tài chính trả trước tiền mua nhà 
tối thiểu 30% giá trị căn nhà, căn hộ và chứng minh 
nguồn thu nhập ổn định để trả vốn, lãi vay. Mức cho 
vay tối đa là 900 triệu đồng/hồ sơ nhưng không quá 
70% giá trị căn nhà/căn hộ. Thời hạn cho vay tối đa 
20 năm.
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Mặc dù năm 2021 là năm khó khăn của doanh nghiệp nói chung, các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực BĐS nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy 
nhiên, TTC Land vẫn luôn nghiêm túc và tăng cường tuân thủ pháp luật thông 
qua những hành động thiết thực, cụ thể như sau:

Trong quá trình đầu tư, triển khai và kinh doanh dự án, TTC Land luôn thực hiện 
đúng các chính sách của nhà nước về xin chấp thuận chủ trương đầu tư, xin 
giấy phép xây dựng, đăng ký mẫu hợp đồng mua bán, thực hiện nghĩa vụ thuế 
và các nghĩa vụ tài chính khác,…

Đối với công tác vận hành, quản trị doanh nghiệp, TTC Land thể hiện sự tuân 
thủ pháp luật thông qua việc thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định 
mới của pháp luật vào hệ thống VBLQ của công ty như: quy trình, quy chế, nội 
quy, quy định, cẩm nang, sổ tay; điều chỉnh Điều lệ Công ty; thay đổi cơ cấu tổ 
chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ngoài ra, TTC Land còn cập nhật các văn bản pháp luật mới định kỳ hàng tháng 
hoặc ngay khi có phát sinh, phối hợp cùng các công ty thành viên trong tập 
đoàn phát hành tạp chí “Dòng chảy pháp luật” để phổ biến đến toàn thể CBNV 
trong Công ty. 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT (Tiếp theo)

Những quy định pháp luật cần lưu ý trong năm 2022

Thực hiện việc tuân thủ pháp luật của TTC Land trong năm 2021

Ngoài những văn bản pháp luật được ban hành trong năm 2021 và có ảnh 

hưởng đến hoạt động của Công ty như được trình bày tại phần 3 nêu trên, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS nói chung, TTC Land nói riêng cần 

lưu ý đến một số văn bản quan trọng vừa được ban hành vào đầu năm 2022, 

cụ thể như sau:

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Luật Thi hành án dân sự (“Luật số 03/2022/QH15”)
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Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (“Nghị định 02”). Nghị định này thay thế Nghị định số 
76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Kinh doanh bất động sản 2014 (“Nghị định 76”). Nghị định 02 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 với 
một số nội dung đáng chú ý như:

Sửa đổi điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS: Bổ sung 
quy định về công khai thông tin; bỏ quy định về vốn pháp định.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ BĐS phải thành lập doanh 
nghiệp và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị 
định 02;

Sửa đổi, bổ sung các loại mẫu hợp đồng kinh doanh BĐS: Hợp 
đồng kinh doanh BĐS bắt buộc phải theo mẫu quy định (thay vì 
chỉ là mẫu tham khảo như quy định trước đây); điều chỉnh mẫu 
hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ chung cư (thông tin về hợp 
đồng bảo lãnh căn hộ từ nay buộc phải ghi rõ, kèm theo bản sao 
có chứng thực; phải có văn bản thông báo cho bên mua/bên 
thuê mua biết lý do chậm bàn giao căn hộ, buộc các bên thỏa 
thuận thay đổi thời hạn nếu chậm trễ; quy định rõ trách nhiệm 
của các bên khi vi phạm hợp đồng, như trả lãi chậm thanh toán, 
phạt chậm bàn giao, bồi thường do vi phạm hợp đồng); thông 
qua mẫu hợp đồng mua bán/thuê mua riêng biệt dành cho Căn 
hộ du lịch, Căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú tại Nghị định 02 
(Mẫu 02), pháp luật lần đầu ngầm thừa nhận việc mua bán, thuê 
mua Căn hộ du lịch, Căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú là hoạt 
động kinh doanh BĐS, bước đầu tạo hành lang pháp lý cho việc 
kinh doanh các loại hình BĐS này.

Ngoài ra, Nghị định 02 còn có một số quy định mới về chuyển 
nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình 
xây dựng có sẵn; sửa đổi thành phần hồ sơ đề nghị chuyển 
nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS; điều chỉnh quy định 
về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư (quyết định chủ 
trương đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư); 
điều chỉnh nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển nhượng 
toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS,…

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, 
Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Luật Thi hành án dân sự (“Luật số 03/2022/QH15”)

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Quốc Hội ban hành Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của 9 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, bao gồm: 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thị đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự. Luật cơ 
cấu thành 11 điều, gồm: 9 điều sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật hiện hành, 1 điều quy định về 
điều khoản chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/3/2022, trong đó, có một sửa đổi đáng lưu ý đó là về hình thức sử dụng đất để đầu tư xây dựng dự 
án nhà ở thương mại.

Điều 4 của Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 23 Luật Nhà ở về hình thức sử dụng 
đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại như sau:

NĐT có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp; hoặc

Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; với điều kiện là việc sử dụng đất 
để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 
an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các 
trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, để bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ, không thất thoát ngân sách nhà nước, Luật bổ sung quy 
định, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận NĐT 
theo quy định của pháp luật về đầu tư, NĐT có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất 
đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan 
theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tóm lại, tuân thủ pháp luật luôn là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Để 
tăng cường sức mạnh cạnh tranh, thực hiện sứ mệnh “Vì cộng đồng – Kiến tạo an cư”, ngoài việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, TTC Land đã, đang và sẽ không ngừng cập nhật những quy định mới 
của pháp luật, cũng như có những hành động thiết thực để đưa các quy định của pháp luật vào hoạt động 
của doanh nghiệp. 

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh 
bất động sản 2014

Những quy định pháp luật cần lưu ý trong năm 2022

GIỚI THIỆU
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Vui lòng xem ở phần Giới thiệu HĐQT trang 20.

Sinh năm: 1975

Thời điểm bổ nhiệm Phó TGĐ: 05/01/2018

Thời điểm bổ nhiệm Phó TGĐ Thường trực: 12/09/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ và Phó TGĐ Thường trực: 12 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0,012%

 Nhiệm vụ trong BTGĐ: 
 » Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và chịu trách nhiệm 

về kết quả hoạt động của các Đơn vị thuộc Khối Tài chính, 
Kinh doanh BĐS Dân dụng, BĐS Nghỉ dưỡng và BĐS Công 
nghiệp và Logistics, Phòng Thương hiệu và Marketing, 
Phòng Chăm sóc khách hàng, Phòng Hành chính quản trị 
và Phòng Chính sách pháp chế;

 » Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định kế hoạch kinh 
doanh của BĐS Dân dụng và BĐS Công nghiệp và Logistics, 
kế hoạch lợi nhuận và các định chế tài chính;

 » Thừa ủy quyền ký kết các hợp đồng và văn bản có liên quan theo 
quy định của hệ thống phân quyền trong từng thời kỳ;

 » Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy 
quyền cụ thể của HĐQT và TGĐ hoặc theo các quy chế, quy trình 
nghiệp vụ có liên quan.

 Trình độ chuyên môn: 
 » Cử nhân Luật – Đại học Luật TP.HCM

 » Cử nhân Quản trị Khách sạn – Đại học Dân lập Văn Lang

 » Cử nhân Anh Văn – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 Quá trình công tác:
 » 09/2018 – nay: Phó TGĐ Thường trực TTC Land

 » 01/2018 – 08/2018: Phó TGĐ TTC Land

 » 06/2017 – 12/2017: Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT  TTC Land

Sinh năm: 1967

Thời điểm được bổ nhiệm Phó TGĐ: 17/09/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ: hơn 3 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

 Nhiệm vụ trong Ban TGĐ: 
 » Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và chịu trách nhiệm về 

kết quả hoạt động của các Đơn vị thuộc Khối Kỹ thuật;

 » Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định kế hoạch phát 
triển, triển khai thi công dự án về mặt kỹ thuật và kế hoạch 
kinh doanh cung ứng các dịch vụ tư vấn hàng năm của 
Công ty;

 » Thừa ủy quyền ký kết các hợp đồng và văn bản có liên quan 
theo quy định của hệ thống phân quyền - ủy quyền của 
Công ty trong từng thời kỳ;

 » Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, 
ủy quyền cụ thể của HĐQT và TGĐ hoặc theo các quy chế, 
quy trình nghiệp vụ có liên quan.

 Trình độ chuyên môn: 
 » Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị – Đại học Leuven, Bỉ

 » Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc TP.HCM

 » Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

 Quá trình công tác:
 » 09/2018 – nay: Phó TGĐ TTC Land

 » 03/2013 – nay: Trưởng Bộ môn Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Đại học 
Bách Khoa TP.HCM

 » 07/2011 – 08/2012: TGĐ Công ty Appollo Construction and 
Consultant, Công ty thành viên của Tập đoàn Sungroup

 » 06/2009 – 6/2011: Phó TGĐ TTC Land

 » 8/2008 - 5/2009: Phó TGĐ Cotec Group, tiền thân của CTCP Xây 
dựng Cotecons

 Thành tích:
 » Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý về kiến trúc và 

điều hành;

 » Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về kiến trúc và thiết kế trong 
ngành BĐS, Ông được đánh giá là nhân sự chủ chốt tham mưu 
cho TGĐ và HĐQT trong kế hoạch phát triển kỹ thuật thi công các 
dự án của TTC Land.

 Chức danh Thành viên HĐQT/BTGĐ tại các Công ty khác:
 » Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn 

Thương Tín (TTC Land - M)

 » Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành

 » Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Hải Phòng Plaza

Sinh năm: 1980

Thời điểm được bổ nhiệm Phó TGĐ: 05/01/2018

Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ: 12 tháng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0%

 Nhiệm vụ trong Ban TGĐ: 
 » Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết và chịu trách nhiệm 

về kết quả hoạt động của các Đơn vị thuộc khối Quản lý 
dự án; Quản lý giám sát, thanh tra đảm bảo chất lượng 
vận hành BĐS sau đầu tư;

 » Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định kế hoạch phát 
triển, triển khai thi công Dự án;

 » Thừa ủy quyền ký kết các hợp đồng và văn bản có liên 
quan theo quy định của hệ thống phân quyền - ủy quyền 
của Công ty trong từng thời kỳ;

 » Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân 
nhiệm, ủy quyền cụ thể của HĐQT và TGĐ hoặc theo các 
quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan.

 Trình độ chuyên môn: 
 » Kỹ sư Xây dựng – Đại học Bách Khoa TP.HCM

 Quá trình công tác:
 » 02/2018 – nay: Phó TGĐ TTC Land

 » 12/2015 – 12/2017: Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất

 » 6/2005 – 12/2015: Phó TGĐ Khối Kỹ thuật TTC Land
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Dự án, CTCP PMT

 » 01/2003 – 01/2007: Kỹ sư chính CTCP Kỹ thuật xây dựng COTEC

 Thành tích:
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Ông BÙI TIẾN THẮNG
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Bà NGUYỄN THỊ MAI THẢO
Phó TGĐ Thường trực 

Ông NGUYỄN QUỐC VINH
Phó TGĐ 

Ông HỒ HỮU NHÂN
Phó TGĐ 01

02

03 04

 Thành tích:
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 Chức danh Thành viên HĐQT/BTGĐ tại các Công ty khác:
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 Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) của DHG Pharma đóng vai trò quan trọng trong 
hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, 
chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Đồng thời là cầu nối 
nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cổ đông với DHG Pharma.

Tại buổi trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp 
niêm yết năm 2020”, DHG Pharma vinh dự là đơn 
vị được vinh danh với 3 hạng mục giải: Top 10 Báo 
cáo thường niên tốt nhất của nhóm Mid Cap; Top 5  
Báo cáo quản trị công ty tốt nhất nhóm Mid Cap và 
Top 5 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. 

Đặc biệt hơn cả, DHG Pharma liên tục nằm trong Top 10  
Báo cáo thường niên tốt nhất trong 12 năm liên tiếp  
(2009 - 2020) và Top 5 Báo cáo bền vững tốt nhất trong 5 năm 
liên tiếp (2016 - 2020). 

Tại DHG Pharma, hoạt động công bố thông tin luôn được đảm bảo thực 
hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP10

Báo cáo quản trị công ty 
TỐT NHẤT  

nhóm Mid Cap

TOP5

Báo cáo phát triển  
bền vững  

TỐT NHẤT

TOP5

Báo cáo thường niên 
TỐT NHẤT

TOP10
12

năm liên tiếp 

Thông tin liên hệ của Bộ phận 
quan hệ nhà đầu tư:

Bà Dương Kim Loan 
Thư ký HĐQT,  
Tổ trưởng Tổ IR - Phòng Tài chính

Email:  
duongloan@dhgpharma.com.vn

T/ (8429) 23 891 433 - Ext: 242

Địa chỉ:  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ,  
P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần Thơ

Tất cả các cổ đông và nhà đầu tư đều có quyền 
được truy cập những thông tin DHG Pharma đã 
công bố trên website Công ty theo đường link sau:  
http://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong

Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng 
và phải được công bố đúng thời hạn quy định trên 
trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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trang điện tử của DHG Pharma (bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  
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ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.
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Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…
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khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hướng đến đáp 
ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn.

Các thông tin quan trọng được thông báo đến các cổ đông một cách kịp thời và được công bố  
trên website Công ty bằng song ngữ Anh - Việt gồm:

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI  
CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình 
hoạt động kinh doanh, những thay đổi lớn, chiến lược phát triển trong ngắn hạn/trung hạn/dài hạn.

Thông báo, tài liệu họp, biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị Công ty định kỳ 6 tháng/năm cung cấp đầy đủ các thông tin về ĐHĐCĐ,  
thành viên HĐQT, các cuộc họp và các giao dịch với các bên liên quan.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, DHG Pharma đã hạn chế tổ chức các buổi họp mặt trực 
tiếp và thay bằng các cuộc họp trực tuyến, trao đổi qua email,… để thường xuyên cập nhật tình 
hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các chiến lược của Công ty đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Các công bố thông tin bất thường khác như bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, 
Giám đốc chức năng, thông báo giao dịch cổ phiếu,…

Báo cáo tài chính quý/soát xét/kiểm toán giúp cổ đông nắm bắt được kết quả hoạt động  
kinh doanh mới nhất của Công ty. Báo cáo tài chính còn được rà soát bởi Tiểu ban kiểm toán trước 
khi phát hành nhằm đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Năm 2020, DHG Pharma đã thực hiện khoảng 40 lần công bố theo đúng thời hạn quy định và 
không bị nhắc nhở hay vi phạm về CBTT. 
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT (Tiếp theo)
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MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đưa sản phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.
Đạt doanh thu vạn tỉ mỗi năm từ 2025.

TẦM NHÌN 
DOANH THU VẠN TỈ:

CƠ CẤU HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIÊN PHONG
Tiên phong trong công nghệ, sáng tạo và đột phá để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cấp 
tiến của người tiêu dùng.  

TÂM HUYẾT
Nỗ lực không mệt mỏi và đầy tâm huyết trong mọi hoạt 
động để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. 

CÔNG BẰNG
Công bằng với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác.

TRUNG THỰC
Hành xử trung thực, minh bạch trong mọi hoạt 
động và giao dịch.

NHÂN VĂN
Xem con người là yếu tố then chốt, đồng sức đồng lòng 
xây dựng Cộng đồng Thiên Long phát triển vững 
mạnh, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội với tinh thần 
nhân ái, nhân văn.  

SỨ MỆNH
Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất 
phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.  Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt, ứng phó 

nhanh với các biến động của thị trường.
Thực hiện thành công chuyển đổi số nhằm 
tăng hiệu quả vận hành và năng lực cạnh 
tranh sẵn sàng cho giai đoạn mới.

SẢN PHẨM NHÂN VĂN:
Sản phẩm dịch vụ chất lượng, đa dạng nhưng kinh tế để ai cũng có cơ hội sử dụng, xứng đáng 
là “Thương hiệu quốc dân” trong ngành văn phòng phẩm.
Sản phẩm dịch vụ không chỉ vượt trội về công năng, công nghệ mà còn hướng đến sức khỏe 
người tiêu dùng.

ĐA DẠNG HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Khai phá và phát triển một số ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng cốt lõi.
Tập trung vào phát triển các dòng sản phẩm hướng tới giáo dục dưới thương hiệu của 
TLG…đây là các dòng sản phẩm được nhận định sẽ có sức hút lớn đối với thị trường;
Đẩy mạnh các dự án Phân Phối Ngoài với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp phân phối độc 
quyền sản phẩm văn phòng phẩm của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới tại thị trường Việt 
Nam & Đông Nam Á….

DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM:
Chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc mang tính hợp tác cùng phát triển cho người lao 
động. 
Tiếp sức xã hội trong nỗ lực nâng tầm tri thức bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội & các hỗ 
trợ ý nghĩa hướng về giáo dục.

Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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Đưa Thiên Long vào top doanh nghiệp đáng tin cậy nhất Việt Nam với các mục tiêu cụ thể:
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Chứng khoán SCR Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ) 7.882 

Giá cao nhất (VNĐ)  23.200 Số lượng cổ phiếu niêm yết 366.356.303

Giá thấp nhất (VNĐ)  7.540 Giá trị sổ sách (VNĐ) 13.738

KLGD Trung bình (cổ phiếu) 9.138.515 EPS (VNĐ) 532

GTGD trung bình (tỷ VNĐ)  119 P/E  40,02

Giới hạn sở hữu nước ngoài 49% P/B 1,62

THÔNG TIN 
CỔ PHIẾU

Vốn điều lệ
3.663.563.030.000  đồng

Mệnh giá cổ phiếu
10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phiếu 
đã phát hành

366.356.303 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành

366.356.303 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ
0 cổ phiếu

Mã cổ phiếu: SCR
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Tháng 3 Tháng 4 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12Tháng 1 Tháng 2 Tháng 5 Tháng 6

21.350 đồngBIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU SCR 
TRONG NĂM 2021

Giá đóng cửa 
thấp hơn giá mở cửa

Giá đóng cửa 
cao hơn giá mở cửa
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Biến động giá cổ phiếu SCR trong năm 2021
Tính đến thời điểm ngày 31/12/2021, giá cổ phiếu SCR là 21.300 đồng/cổ phiếu (tăng 
khoảng 2,5 lần so với đầu năm), vốn hóa thị trường cũng ghi nhận mức tăng mạnh đạt 
7.882 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 144% so với thời điểm đầu năm 2021 (cùng 
kỳ chỉ số VN-lndex đạt mức tăng trưởng 37%). Tốc độ tăng trưởng mạnh của cổ phiếu SCR 
phần nào phản ánh sự kỳ vọng tích cực của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển của TTC 
Land trong thời gian tới. Các kỳ vọng này có thể đến từ nhiều yếu tố như:

1. Vị thế vững mạnh của TTC Land: 

TTC Land là một công ty BĐS quy mô vốn lớn, tiềm lực tài chính vững mạnh tại Việt Nam 
cùng sự liên kết chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh BĐS khác, TTC Land rất thuận lợi trong 
việc huy động nguồn vốn để phát triển các dự án do Công ty đầu tư, liên kết đầu tư.

2. Kỳ vọng tăng trưởng sau tái cơ cấu: 

Việc tái cấu trúc lại sơ đồ tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn sẽ giúp cao vai trò, trách 
nhiệm của BĐH, tối ưu hóa chi phí nhân sự, gia tăng năng suất lao động, giúp TTC Land 
tiến gần hơn với mục tiêu phát triển ổn định và vững mạnh trong thời gian tới. 

3. Kết quả kinh doanh ấn tượng: 

Kết thúc năm 2021, doanh thu công ty tăng trưởng mạnh (đạt 1.683  tỷ đồng tương đương 
với mức tăng 83,23% so với cùng kỳ năm 2020, vượt 12% so với kế hoạch năm) nhờ vào 
việc bàn giao nhiều dự án lớn như Carillon 7, Jamona Home Resort và cho thuê Sàn 
thương mại. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 242 tỷ đồng, tăng 18,33% so với cùng kỳ 
và vượt 5,23% so với kế hoạch năm. 

4. Tiềm năng tăng trưởng cao từ các dự án đang triển khai: 

Tại thời điểm 31/12/2021, hàng tồn kho của TTC Land được ghi nhận ở mức 2.797  tỷ đồng, 
chủ yếu ở các dự án đang triển khai là Jamona City, Charmington Dragonic, Chamington 
Tamashi, Jamona Cầu Tre, Jamona Home Resort, TTC Plaza Đức Trọng, Thanh Đa… các 
dự án này kỳ vọng sẽ mang đến dư địa doanh thu lớn cho Công ty khi hoàn tất bàn giao và 
hạch toán. Ngoài các dự án đang sở hữu và triển khai thì TTC Land cũng đang tiếp tục mở 
rộng quỹ đất thông qua việc M&A các doanh nghiệp sở hữu đất tại các vị trí đắc địa. Có 
thể kể tới như thương vụ mua thêm vốn tại CTCP xây dựng Long An – Idico nhằm gián tiếp 
sở hữu quỹ đất hơn 130 ha tại tỉnh Long An và thương vụ hợp tác với TCT Tín Nghĩa nhằm 
phát triển các dự án mới tại khu vực quy mô hơn 160 ha tại Biên Hòa, Đồng Nai. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Tính đến ngày 31.12.2021)

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu (%)

I Cổ đông trong nước 41.492 364.536.225 99,50%

1 Cổ đông tổ chức 79 70.526.695 19,25%

2 Cổ đông cá nhân 41.413 294.009.530 80,25%

II Cổ đông nước ngoài 116 1.820.078 0,50%

1 Cổ đông tổ chức 22 568.969 0,16%

2 Cổ đông cá nhân 94 1.251.109 0,34%

III Cổ đông Nhà nước - - -

TỔNG CỘNG 41.608 366.356.303 100,00%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (Tính đến ngày 31.12.2021)

STT Tên cổ đông Số lượng (cổ phiếu) Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Đặng Hồng Anh  37.041.676 10,11%

2 CTCP Đầu Tư Thành Thành Công  63.710.144 17,39%

TỔNG CỘNG 100.751.820 27,50%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Năm vừa qua, TTC Land không có sự thay đổi trong vốn đầu tư chủ sở hữu.

CHỨNG KHOÁN KHÁC

TTC Land có các khoản trái phiếu đã phát hành, thông tin tại ngày 31/12/2021 như sau:

STT
Tên NĐT 

mua trái phiếu
Giá trị Ngày đáo hạn Mục đích vay Lãi suất/năm

1
Ngân hàng TMCP 
Hàng hải Việt Nam

100 tỷ đồng
04/07/2022

(mua lại hết ngày 
31/09/2021)

Tài trợ đầu tư Dự án 10,90%

2
Ngân hàng CP Chứng 
khoán Kỹ Thương

470,1 tỷ đồng 19/12/2021 Tài trợ đầu tư Dự án 8,84%

3
Ngân hàng TMCP 
Việt Nam Thịnh Vượng

100 tỷ đồng 07/12/2021 Tài trợ đầu tư Dự án 8,85%

4
Ngân hàng TMCP 
Việt Nam Thịnh Vượng

80 tỷ đồng 22/11/2022 Tài trợ đầu tư Dự án 11,50%GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
Không có
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        174     Giao dịch các bên liên quan

     HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

LAND



1.683
DOANH THU THUẦN

ĐVT: Tỷ đồng

242
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

ĐVT: Tỷ đồng

195
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

ĐVT: Tỷ đồng

9.797
TÀI SẢN

ĐVT: Tỷ đồng

5.033
VỐN CHỦ SỞ HỮU

ĐVT: Tỷ đồng

3.664
VỐN ĐIỀU LỆ

ĐVT: Tỷ đồng

TỔNG QUAN TÀI CHÍNH 2016 - 2021

ĐIỂM NHẤN NĂM 2021
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BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2021 được đánh giá là năm có nhiều biến động bất ổn cả về kinh tế và xã hội do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. 
Đặc biệt vào quý 3/2021, thị trường BĐS gần như “đóng băng” với ba (03) tháng giãn cách xã hội khi các hoạt động 
mua bán diễn ra khá trầm lắng, hàng loạt dự án phải ngừng xây dựng để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Ước cả năm 
2021, lượng giao dịch và nguồn cung BĐS chỉ đạt khoảng 84% so với năm 2020.

Tuy vậy, dù gặp nhiều khó khăn và đối mặt với những thách thức, nhưng với tiềm năng nội lực, định hướng rõ ràng, 
cũng như dự phòng rủi ro trong công tác quản trị và điều hành; Kết thúc năm tài chính 2021, Công ty TTC Land đã 
có kết quả hoạt động kinh doanh rất thành công và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm, theo đó: 
chỉ tiêu Doanh thu thuần được ghi nhận là 1.683 tỷ đồng đạt 112,06% kế hoạch, chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 
được ghi nhận 242 tỷ đồng, đạt 105,23% kế hoạch. 

Từ những kết quả đáng khích lệ trên đã cho thấy định hướng kịp thời, chiến lược kinh doanh rõ ràng của HĐQT cùng 
sự quyết tâm, nỗ lực của BĐH và toàn thể CBNV trong công cuộc hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, năm 
bản lề của giai đoạn tăng trưởng 5 năm (2021-2025).

Đánh giá tổng quan

STT Chỉ tiêu TH 2020 TH 2021 KH 2021 %TH/ KH 2021 %TH 2021/2020

1 Doanh thu thuần  918  1.683 1.502 112,06% 183,32%

2 Giá vốn hàng bán  1.226  1.371 1.102 124,39% 111,82%

3 Lợi nhuận gộp  -308  312 400 78,11% -101,53%

4 Doanh thu tài chính  850  516 181 284,98% 60,68%

5 Chi phí tài chính  254  408 247 165,04% 160,31%

6 Trong đó, lãi vay  241 345 235 146,70% 143,09%

7 Lãi lỗ từ Công ty LD/LD  -7  16 7 224,82% -216,70%

8 Chi phí bán hàng  85  114 118 96,89% 134,51%

9 Chi phí quản lý DN  93  89 75 119,09% 95,75%

10 Lợi nhuận từ HĐKD  103  233 148 157,20% 226,87%

11 Thu nhập khác  108  33 82 40,28% 30,52%

12 Chi phí khác  6  24 -   -   381,53%

13 Lợi nhuận khác  102  9 82 11,44% 9,19%

14 Lợi nhuận trước thuế  205  242 230 105,23% 118,33%

Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2021 TTC Land

Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 1.683 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc với mức 83,32%, tương 
ứng tăng 765 tỷ đồng so với năm trước và đạt 112,06% so với kế hoạch đề ra.  Trong đó, nguồn thu chủ 
yếu đến từ:

Doanh thu từ việc bàn giao các dự án như Carillon 7 (khoảng 857 tỷ 
đồng) và Jamona Home Resort (khoảng 55 tỷ đồng),…; 

Doanh thu cho thuê STM khoảng 96 tỷ từ các dự án TTC Plaza Bình 
Thạnh, Charmington La Pointe, Mai Lan, Belleza, Jamona City,…;

Doanh thu từ hoạt động tổng thầu thi công dự án Phúc Bảo Minh với 
tổng giá trị khoảng 557 tỷ đồng…

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng nhẹ 11,82% (1.371 tỷ đồng), điều này làm cho lợi nhuận gộp năm 
2021 đạt hơn 312 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng gấp 2 lần so với cùng kỳ. 

Trong năm, Công ty không còn thu được khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Tín 
Nghĩa Á Châu. Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính TTC Land năm 2021 giảm 39,32% giá trị (tương 
đương giảm 334 tỷ đồng) so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn đảm bảo đạt 185,63% kế hoạch. Việc tập trung 
nguồn vốn vào phát triển dự án tuy làm giảm lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong ngắn hạn, nhưng 
sẽ góp phần làm tăng lợi nhuận bền vững cho công ty trong tương lai. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động, cụ thể tỷ lệ chi phí quản lý doanh 
nghiệp/doanh thu thuần chỉ đạt mức 5,31%, giảm gần ½ so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí hoạt 
động, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty đạt 242 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 18,33% so 
với năm trước và đạt 105,22% kế hoạch năm. 

Kết quả này đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của HĐQT và BĐH Công ty trong việc nắm bắt thị 
trường và có các chiến lược đầu tư, xây dựng, bán hàng đúng đắn tại các dự án, từ đó duy trì được hiệu 
quả hoạt động và mang lại các giá trị kinh tế cho cổ đông; là tiền đề TTC Land hoàn thành và vượt kế 
hoạch kinh doanh trong tương lai cũng như củng cố chiến lược phát triển trong 5 năm tới của Công ty.
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AUGUST/2020

Opening of Customer Service Center in Hai Phong City

Constantly innovating to improve service quality and bring 
better utility to customers, Gemadept has officially put into 
operation the Customer Service Center and dedicated web 
portal for the Ports, ICD, and Logistics, which appear for the 
first time in Hai Phong. This is one of a series of special events 
celebrating Gemadept’s 30th Anniversary. Once again, this 
affirms the Company’s continuous progress in bringing the 
best service experience to customers.   

SEPTEMBER/2020

Launching the Web Portal Project – Allowing Gemadept 
to have a closer connection with customers and partners

This is a website system that applies the latest technology, 
is managed centrally in terms of information as well as best 
meets the connection requirement with the Smart Port 
project, which is being set up in parallel for the Gemadept’s 
port system. 

OCTOBER/2020

Joining the key infrastructure projects at the two ends 
of the country: Ho Chi Minh City with Metro Line 1 and 
Hanoi with Metro – the Nhon – Hanoi Station Line

With the successful unloading of the metro trains of the 
Nhon – Hanoi Station Line in the northern region, while 
completing the safe transport of the Metro trains to Ho 
Chi Minh City in the southern region, Gemadept is proud 
to participate in the important links in these transport 
infrastructure projects of national importance. At the 
same time, these projects once again confirm Gemadept’s 
experience and capability in providing diverse logistics 
services for a wide variety of goods. 

Launching the empty container shipping service by 
barging

Gemadept Port Cluster in Hai Phong has officially launched 
the service of transporting empty containers from Lach 
Huyen to Gemadept’s ports in Hai Phong city with the 
first customer being MSC. The deployment of the barge 
shipping route helps to rationalize the costs of transporting 
empty containers, creating convenience for shipping lines 
as well as diversifying the modes of transport, reducing 
pressure on road traffic, aiming for the green, balanced and 
sustainable development of Vietnam’s maritime industry. 

Gemalink deep-sea port organizes an exchange event 
with ICDs in the South

Along the rush to complete Phase I of the Project, the largest 
deep-sea port in Vietnam named Gemalink has held a 
meeting to introduce its port system with the participation of 
representatives of ICDs in the Southern region. The meeting 
is the premise for the development and cooperation 
relationships between Gemalink and ICD partners when the 
project is officially being put into commercial operation to 
provide customers with the most outstanding services. 

CJ Gemadept Logistics cooperates with MM Mega 
Market Vietnam 

With experience, professionalism and implementation 
capacity, CJ Gemadept Logistics has become a strategic 
partner for MM Mega Market’s distribution center and 
shipping delivery package, promoting consumption of 
goods in the distribution system of MM Mega Market 
nationwide. Through the project, CJ Gemadept Logistics has 
affirmed its capacity and ability to confidently deploy the 
X-Docking model, opening a new development direction 
in connecting with Big Brands in Retailers in the future. 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
HIGHLIGHTS / OVERVIEW OF GEMADEPT’S 2020 OPERATION  
(continued)

JULY/2020

Gemalink Deep Sea Port Project received the 
first 2 STS cranes

Despite the difficult situation caused by the Covid-19 
pandemic, Gemadept and its partners still make an 
effort to develop the key project on schedule. These 
are the first 2 world-class modern equipment in the 
Gemalink project’s orders to be delivered. Produced 
by Doosan, Korea, a world-leading company in 
mechanical engineering including port equipment, 
the STS cranes equipped for Gemalink Port are 
designed with the height of 92m – equivalent to 
a 22-story building, 150m long, 27m wide, weighs 
more than 1,700 tons and has a range of 24+2 
container rows. From shore, the crane can reach 
70m outward to the sea, can lift 2 containers of 20 
feet or bulk cargo and project cargo with 65 tons 
and 85 tons at the same time.

The signing for the implementation of Smart 
Port Project

As part of the plan to promote the application 

of information technology, Gemadept and its 
strategic partner, Sumitomo Corporation, selected 
the Smart Port implementation unit. The project 
marks an important transformation for Gemadept 
in the stormy development trend of the Industrial 
Revolution 4.0.

SCSC was honored “Top 50 Most Efficient 
Companies in Vietnam” in 2020 

With a market capitalization of over USD 200 million, 
the compounded growth rate of revenue increased 
by 15%, return on equity (ROE) reaches 48% on 
average, and earning per share (EPS) for 3 consecutive 
years as well as the sustainable development of 
the business, including brand name, corporate 
governance quality, and sustainable development 
prospects, SCSC is honored to represent the 
Logistics industry in the list made by Nhip cau dau 
tu Magazine.
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Cơ cấu doanh thu của TTC Land

Doanh thu
Năm 2020 Năm 2021 Tăng/ Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ

Chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, BĐS

695 75,27% 965 57,00% 269 38,74%

Dịch vụ BĐS 104 11,28%           61 3,63% -43 -41,05%

Dịch vụ cho thuê 101 10,92% 100 5,88% -1 -1,33%

Hoạt động xây dựng -                 -   556 32,88% 556 -

Dịch vụ khác 23 2,53% 10 0,62% -13 -55,24%

TỔNG CỘNG 924 100% 1.692 100% 769 83,23%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm 2020 Năm 2021

Tổng doanh thu trong năm 2021 của TTC Land được ghi nhận đạt 1.692 tỷ đồng, tương ứng tăng 83,23% 
so với năm 2020, trong đó:

Mảng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS tiếp tục là hoạt động kinh doanh chủ lực, giữ vai 
trò quan trọng của TTC Land khi chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,00% tổng doanh thu, được ghi 
nhận đạt 269 tỷ đồng, tăng 38,74% so với năm trước chủ yếu đến đến từ các dự án Carillion 7, 
Jamona Home Resort, Jamona Golden Silk…

Bên cạnh đó, trong năm Công ty cũng phát sinh thêm khoản thu từ hoạt động xây dựng, đóng 
góp hơn 556 tỷ đồng (tương ứng 32,88%) vào tổng doanh thu.

Mảng kinh doanh dịch vụ BĐS, dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác có tỉ lệ đóng góp không đáng 
kể trong cơ cấu doanh thu của Công ty và vẫn ghi nhận kết quả khả quan trong bối cảnh thị 
trường chung còn nhiều khó khăn.  

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
(Tiếp theo)

57,00%

3,63%

5,88%

32,88%

0,62%

Năm 2021

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS Dịch vụ BĐS

Dịch vụ cho thuê Hoạt động xây dựng

Dịch vụ khác

75,27%

11,28%

10,92% 2,53%

Năm 2021

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS Dịch vụ BĐS

Dịch vụ cho thuê Hoạt động xây dựng

Dịch vụ khác

57,00%

3,63%

5,88%

32,88%

0,62%

Năm 2021

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS Dịch vụ BĐS

Dịch vụ cho thuê Hoạt động xây dựng

Dịch vụ khác

75,27%

11,28%

10,92% 2,53%

Năm 2021

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS Dịch vụ BĐS

Dịch vụ cho thuê Hoạt động xây dựng

Dịch vụ khác

75,27%

11,28%

10,92% 2,53%

Năm 2021

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS Dịch vụ BĐS

Dịch vụ cho thuê Hoạt động xây dựng

Dịch vụ khác

75,27%

11,28%

10,92% 2,53%

Năm 2021

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, BĐS Dịch vụ BĐS

Dịch vụ cho thuê Hoạt động xây dựng

Dịch vụ khác
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Cơ cấu tài sản của TTC Land

Doanh thu
31/12/2020 31/12/2021 Tăng/ Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ

Tài sản ngắn hạn 8.460 74,12% 6.723 68,62% -1.737 -20,53%

Tài sản dài hạn 2.954 25,88% 3.074 31,38% 120 4,07%

TỔNG CỘNG 11.414 100% 9.797 100% -1.616 -14,16%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

74,12%

25,88%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

74,12%

25,88%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

68,62%

31,38%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

31/12/2020 31/12/2021

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của TTC Land được ghi nhận là 9.797 tỷ đồng, giảm 14,16% so với 
đầu năm. 

Tài sản ngắn hạn luôn duy trì ở mức cao, chiếm hơn 68,62% tổng tài sản, tương ứng 6.723 tỷ đồng, giảm 20,53% so 
với năm 2020. Sự sụt giảm này chủ yếu là do:

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Công ty giảm 167 tỷ đồng so với năm 2020 do Công ty tiếp tục tái 
cấu trúc, thanh toán các khoản nợ, tập trung nguồn lực phát triển dự án mang lại hiệu quả trong tương lai.

Khoản phải thu ngắn hạn giảm 22,06% (tương đương với mức giảm 1.065 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu 
của sự sụt giảm đến từ việc Công ty đã thanh lý hợp đồng hợp tác dự án Hưng Điền - Tấn Hưng (tại quận 8, 
TP HCM).

Giá trị tồn kho trong kỳ được ghi nhận là 2.769 tỷ đồng, giảm 15,54% so với năm 2020 do TTC Land đã tiến 
hành bàn giao dự án Carillon 7 cho khách hàng, cụ thể giá trị tồn kho tại dự án này giảm mạnh từ 544 tỷ 
đồng còn 6 tỷ đồng trong năm 2021. Hàng tồn kho chủ yếu tại 11 dự án như Charmington Dragonic (575 
tỷ đồng), Charmington Tamashi (467 tỷ đồng), Carillon 7 (136 tỷ đồng), Jamona Cầu Tre (196 tỷ đồng),...

Tài sản dài hạn duy trì ở mức ổn định, được ghi nhận ở mức 3.074 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,07% so với năm 2020 do sự 
gia tăng trong khoản phải thu dài hạn và việc đẩy mạnh góp vốn đầu tư tài chính dài hạn vào các đơn vị khác.

Cơ cấu nguồn vốn của TTC Land
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2021 được ghi nhận là 5.033 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2,89% so với năm 
trước do sự gia tăng trong khoản lợi nhuân giữ lại. Như vậy, trong khi nợ phải trả biến động giảm mạnh thì nguồn 
vốn chủ sở hữu vẫn giữ ở mức ổn định khiến cho giá trị tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm cuối năm được 
ghi nhận là 9.797 tỷ đồng, giảm 14,16% so với năm 2020. Cấu trúc tài chính ổn định và an toàn giúp TTC Land gia 
tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, giảm thiểu rủi ro tài chính, đảm bảo khả năng thích ứng với những thay 
đổi trong chính sách lãi vay, tiền tệ của nền kinh tế cũng như các kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới.

Nợ phải trả của Công ty năm 2021 được ghi nhận là 4.764 tỷ đồng, giảm 26,96% so với năm trước. Trong đó, nợ 
ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng là khoản có giá trị sụt giảm nhiều nhất. Nguyên nhân là do:

Tổng nợ vay tài chính tại thời điểm cuối năm 2021 của TTC Land là 1.566 tỷ đồng, giảm 
gần 44% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng để bổ sung vốn và đầu tư 
các dự án như TTC Plaza Đức Trọng.

Trong năm, công ty cũng đã thanh toán hết khoản vay 417 tỷ đồng từ trái phiếu dài hạn.  

Doanh thu
31/12/2020 31/12/2021 Tăng/ Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ

Nợ phải trả 6.522 57,14% 4.764 48,63% -1.758 -26,95%

Nợ ngắn hạn 4.538 39,76% 3.438 35,09% -1.099 -24,23%

Nợ dài hạn 1.984 17,39% 1.326 13,54% -658 -33,17%

Nguồn vốn chủ sở hữu 4.892 42,86% 5.033 51,37% 141 2,89%

Vốn chủ sở hữu 4.892 42,86% 5.033 51,37% 141 2,89%

TỔNG NGUỒN VỐN 11.414 100% 9.797 100% -1.617 -14,16%

69,57%

30,43%

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

72,16%

27,84%

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

31/12/2020 31/12/2021

39,76%

17,39%

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

• BĐS dân dụng vẫn là loại hình sản phẩm chủ lực. 
Các dòng sản phẩm Carillon đã được khách hàng 
nhận diện rõ, tỷ lệ bán và hấp thụ của thị trường 
tốt; hai dòng sản phẩm  Charmington (cao cấp) và 
Jamona (phức hợp) đã dần được thị trường nhận 
diện theo đúng định hướng chiến lược.

• Trước những khó khăn về mặt pháp lý, các sản 
phẩm mới được mở bán mới trong năm 2021 của 
công ty chưa nhiều, chủ yếu tiếp tục bán hàng từ 
các dự án Jamona Heights, Tân Vạn,  Carillon 5, 
Carillon 7,..

• Trong năm 2021 Công ty cũng đã bán 5 thửa đất 
Thanh Đa, lũy kế đến hiện tại đã bán 8/18 thửa 
tương ứng với diện tích là 26.103,4 m2/ 44.319,5 
m2. Tiếp tục giải phóng tích sản các thửa còn lại 
để thu về dòng tiền và lợi nhuận về cho công ty 
trong thời gian tới.

• Tăng cường tìm kiếm và phát triển cho thuê sản 
thương mại các dự án của công ty, tỷ lệ cho thuê 
bình quân trong năm qua đạt 71%.

• Xây dựng các chương trình bán hàng cho các sản 
phẩm linh hoạt, phù hợp với tiến độ pháp lý của 
từng dự án.

• Đẩy mạnh môi giới lẻ bên ngoài, song song tìm 
kiếm sản phẩm phù hợp đẩy mạnh kinh doanh 
phân tán tăng nguồn thu.

Công tác bán hàng

• Trong năm 2021, TTC Land tiếp tục chủ động 
nguồn vốn huy động đảm bảo tài trợ cho các dự 
án của công ty.

• Thường xuyên tạo quan hệ tốt với các tổ chức tín 
dụng và một số quỹ đầu tư nhằm đa dạng hóa và 
chủ động nguồn vốn công ty.

• Kiểm soát dòng tiền đảm bảo thanh khoản toàn 
hệ thống, thường xuyên thực hiện tiết kiệm chi phí 
hoạt động của toàn công ty.

• Cập nhật rà soát thực hiện chiến lược phát triển 5 
năm giai đoạn 2021-2025.

• Giá cổ phiếu SCR đạt mức đỉnh lịch sử với giá 
đóng cửa 23.100 đồng/cp vào ngày 28/12/2021,   
tăng hơn 2,5 lần so với đầu năm.

• Kiểm soát dòng tiền đảm bảo thanh khoản toàn 
hệ thống. 

• Cơ cấu tinh gọn các công ty thành viên hoạt động 
không hiệu quả.

• Tiếp tục thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng 
20% cổ phần Công ty Phước Tân. 

• Đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng được 60% cổ 
phần công ty Hoa Đồng.

Công tác tài chính

• Công tác kiểm tra kiểm soát là cấu phần quan 
Công tác kiểm tra kiểm soát là cấu phần quan 
trong hoạt động của hệ thống KTNB công ty, 
các thủ tục kiểm tra kiểm soát luôn được áp 
dụng xuyên suốt ở cả 3 lĩnh vực gồm: giám sát, 
tư vấn và hỗ trợ BĐH trong quá trình hoạt động 
của công ty.

• Trong năm 2021, công tác kiểm tra kiểm soát 
đã triển khai đến từng đơn vị phòng, ban, các 
ban quản lý dự án và các công ty trực thuộc, 
qua đó các sai sót xảy ra trong quá trình hoạt 
động đều được phát hiện và chấn chỉnh kịp 
thời, đồng thời có những đề xuất, cảnh báo 
nhằm không để xảy ra rủi ro lặp lại trên trong 
các hoạt động của Công ty.

Công tác kiểm tra kiểm soát

• Ban hành sơ đồ tổ chức nhân sự công ty theo 
chuyên môn hóa và tinh gọn bộ máy.

• Thực hiện rà soát đánh giá năng lực, bố trí sắp xếp 
nhân sự phù hợp với trình độ chuyên môn, tinh gọn 
bộ máy nâng cao quản trị điều hành công ty.

• Rà soát ban hành hệ thống cấp bậc chức vụ, hệ 
thống chức danh Công ty. Tối ưu các quy trình hoạt 
động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của BĐH, kiện 
toàn bộ máy nhân sự công ty theo cơ cấu tổ chức 
mới.

• Rà soát hệ thống VBLQ của TTC Land, điều chỉnh, 
bổ sung, song song cắt giảm số lượng VBLQ không 
còn phù hợp. Trong đó chú trọng cập nhật và ban 
hành các quy trình lõi phục vụ cho hoạt động điều 
hành của toàn công ty.

• Trong năm đã điều chỉnh và xây dựng tổng cộng 97 
VBLQ theo kế hoạch và bổ sung thêm 18 VBLQ mới 
đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.

• Thường xuyên cập nhật mới các văn bản pháp luật, 
các nghị định, thông tư của Nhà nước đảm bảo hoạt 
động của công ty theo đúng quy định pháp luật. 

• Rà soát toàn bộ danh mục tài sản, công cụ lao động 
và các tài khoản, giảm tỷ lệ tài sản có không sinh lời 
đề xuất kế hoạch khai thác, sử dụng hoặc thanh lý.

• Cơ cấu tinh gọn các công ty thành viên hoạt động 
không hiệu quả.

• Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng chi phí 
đúng mục đích và đủ nhu cầu.

Công tác tái cấu trúc mô hình hoạt động

• Trong năm 2021 chủ yếu tổ chức các khóa đào 
tạo hội nhập cho nhân sự mới. Các chương 
đào tạo nâng cao nghiệp vụ tạm ngưng do ảnh 
hưởng dịch Covid.

• Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương 
trình Tự hào TTC đợt 1, đợt 2. Tỷ lệ nhân sự 
tham gia và hoàn thành bài kiểm tra đạt yêu 
cầu ~100%.

• Tổ chức chương trình thi tìm hiểu VBLQ tháng 
7/2021 và đợt 2 tháng 12/2021 để giúp CBNV 
nắm và hiểu hơn hệ thống VBLQ công ty.

• Đánh giá KPIs nhân sự toàn công ty hàng quý.

Công tác quản lý nhân sự và đào tạo
NGẮN HẠN (ĐẾN 2020) TRUNG HẠN (ĐẾN 2022) DÀI HẠN (ĐẾN 2025) MỤC TIÊU TTC LAND MUỐN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN

LOẠI 
HÌNH 
BĐS

TTC Land phát triển chủ yếu 
các mảng: 

 » BĐS Dân dụng
 » BĐS Thương mại/Văn 

phòng

TTC Land sẽ mở rộng loại hình 
phát triển sang các mảng:

 » BĐS Nghỉ dưỡng
 » BĐS KCN
 » BĐS Kho bãi và Logistics

TTC Land phấn đấu trở thành 
nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt 
Nam với 5 loại hình kinh doanh: 

 » ĐS Dân dụng
 » BĐS Thương mại/Văn 

phòng
 » BĐS Nghỉ dưỡng
 » BĐS KCN
 » BĐS Kho bãi và Logistics

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

Mảng BĐS dân dụng vẫn là loại hình chủ lực của TTC Land đẩy mạnh phát triển, đặc biệt là các loại hình sản phẩm nhà 
ở tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Công ty sẽ tiếp tục khai thác dòng sản phẩm Carillon (phân khúc trung cấp), 
dòng sản phẩm truyền thống của TTC Land vì ít chịu ảnh hưởng biến động của thị trường, đáp ứng thị hiếu và có nhu 
cầu cao. Song song, TTC Land củng cố nguồn lực tài chính để đầu tư và phát triển các dự án BĐS tiếp tục khẳng định 
thương hiệu của hai dòng Charmington (phân khúc cao cấp) và Jamona (phức hợp trung cao cấp).

QUỸ ĐẤT 2.000 ha 2.400 ha 2.800 ha

CHIẾN LƯỢC QUỸ ĐẤT

Đối với việc phát triển Quỹ đất, Công ty sẽ tăng cường tìm kiếm Quỹ đất khu vực vùng ven TP.HCM và các tỉnh lân 
cận để phát triển các khu đô thị quy mô vừa và nhỏ (TP.HCM <20ha, Tỉnh <100ha). Theo định hướng chiến lược phát 
triển đến 2025, TTC Land sẽ có 2.800 ha quỹ đất để phát triển dự án, trong đó 20-25% dành cho mảng BĐS Dân dụng, 
60-65% dành cho BĐS KCN, phần còn lại dành cho mảng BĐS Nghỉ dưỡng, BĐS Kho bãi và Logistics và BĐS Thương 
mại/Văn phòng. Quỹ đất sẽ tập trung chủ yếu ở TP.HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Phú Quốc.

TÀI CHÍNH
 » Tổng tài sản: 12.000 tỷ đồng

 » Doanh thu: 4.000 tỷ đồng

 » Lợi nhuận: 550 tỷ đồng

 » Tổng tài sản: 20.000 tỷ đồng

 » Doanh thu: 5.500 tỷ đồng

 » Lợi nhuận: 1.000 tỷ đồng

 » Tổng tài sản: 24.000 tỷ đồng

 » Doanh thu:  8.200 tỷ đồng

 » Lợi nhuận: 1.400 tỷ đồng

CHIẾN LƯỢC VỀ TÀI CHÍNH

Việc đa dạng hóa các loại hình sản phẩm sẽ giúp tạo ra nguồn thu nhập ổn định lâu dài cho Công ty và có thể ứng 
biến trước những thay đổi của thị trường. Đối với 3 mảng BĐS Nghỉ dưỡng, BĐS KCN, BĐS Kho bãi và Logistics, TTC 
Land sẽ đẩy nhanh tiến độ kế hoạch M&A để có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận từ năm 2019. Ba mảng kinh 
doanh mới này được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 40% thu nhập cho toàn Công ty sau khi được hợp nhất, giúp tăng 
trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm trên 30% đến 2025. Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu đến 
2025, tổng tài sản đạt 1 tỷ USD và giá trị vốn hóa thị trường đạt 1,5 tỷ USD, góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu 
của Công ty trên thị trường. 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018112 113
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NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021 (Tiếp theo)

Công tác xúc tiến đầu tư, công tác quản lý và phát triển dự án

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
(Tiếp theo)

Panomax: 

Đang triển khai thủ tục pháp lý xin phép xây dựng 8 tầng lô J, K và thủ tục giao đất bổ sung 
cho lô K.

Carillon 7: 
Đã hoàn tất công tác xây dựng và bàn giao nhà, hoàn tất công tác cấp số nhà.

TTC Plaza Đức Trọng: 
Hoàn tất công tác thi công và quyết toán thi công tổng thầu Phước Thành, sẵn sàng khai 
trương.

Charmington Tamashi: 
Đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn tiến độ Dự án thì đã hoàn tất 
lấy ý kiến các sở ban ngành thuận cho triển khai dự án, UBND Thành phố Đà Nẵng đã họp 
và cơ bản đồng thuận chủ trương.

Charmington Tân Sơn Nhất: 
Hoàn tất phương án hợp tác phát triển, đã nộp hồ sơ lên UBND Thành phố xin ý kiến về sự 
phù hợp của việc sử dụng đất an ninh quốc phòng.

Charmington Dragonic: 
Hiện tại đã hoàn tất lấy ý kiến lần 1 các sở ngành, hoàn tất hồ sơ thẩm định tại Sở Kế hoạch 
Đầu tư, đã trình Ủy ban Nhân dân lấy ý kiến lần 2 các sở ngành. Hoàn tất đăng ký kế hoạch 
sử dụng đất 2021.

Charmington Iris: 
Đang chờ chủ trương cấp lại Giấy phép xây dựng.

Hoa Đồng (Jamona Golf & Life): 
Hoàn tất bồi thường 100% mặt bằng các hộ dân, thống nhất tái định cư tại chỗ với 02 tổ 
chức tôn giáo, tín ngưỡng: Miếu và Thánh thất.

Tích sản Thanh Đa: 
Hoàn tất Giấy chứng nhận cho 01 thửa còn lại trong số 18 thửa đất Thanh Đa. 

Về công tác cấp sổ
Trong năm 2021 đã cấp Giấy chứng nhận được cho tổng cộng 605 căn, trong đó Jamona 
City 403 căn, Belleza 16 căn, Jamona Golden Silk 67 căn, Jamona Home Resort 36 căn, 
Carillon 3 là 83 căn.

Hoàn thiện hệ thống ERP, golive dữ liệu sang hệ thống mới; 
triển khai các phân hệ Kế toán phải thu, phải trả; Kế toán 
tổng hợp; Quản lý tài sản cố định; Quản lý tiền và dòng tiền; 
Quản lý Ngân sách; Quản lý vay-cho vay; BCTC; Tích hợp 
E-Invoice.

Khai thác và ứng dụng hiệu quả hệ thống E-office – HRM.

Phần mềm quản lý tòa nhà: Phối hợp các đơn vị thanh toán 
VNPAY bổ sung kênh thanh toán cho cư dân; Triển khai 
100% checklist vận hành, bảo trì bảo dưỡng lên hệ thống ở 
các tòa nhà M quản lý.

Triển khai đưa vào sử dụng thiết bị tường lửa (Firewall), 
cân bằng tải (Load balance) mới cho hệ thống.

Tiến hành bảo trì hệ thống tổng đài của Công ty.

Triển khai công tác hệ thống thông tin, phục vụ cho việc 
làm việc Work From Home của toàn Công ty đảm bảo hoạt 
động của công ty vận hành xuyên suốt.

Chuẩn hoá công nghệ thông tin

Rà soát, gia hạn và đăng ký bảo hộ mới toàn bộ các 
nhãn hiệu thuộc thương hiệu TTC Land.

Thực địa rà soát và cập nhật thường xuyên các 
hạng mục nhận diện thương hiệu (CIP) của Công 
ty để thay đổi mới, nâng cao nhận diện thương hiệu 
TTC Land tại các Văn phòng, tòa nhà TTC Land.

Rà soát định kỳ, chăm sóc và quản trị thường xuyên 
các kênh truyền thông website, fanpage, youtube, 
… để luôn cập nhật thông tin kịp thời đến đối tác, 
khách hàng, CBNV.

Truyền thông PR, IR những nội dung tích cực của 
công ty trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt 
là các báo uy tín nhằm cung cấp thông tin bổ ích 
đến NĐT, góp phần nâng cao thị giá cổ phiếu..

ABOUT THE COMPANY

Established in 1990, during the period when 
Vietnam opened its economy to welcome 

new breezes of opportunities and challenges, 
starting-up its business together with the nation, 
Gemadept chose a pioneering path, opening 
up new directions, new business when became 
the first enterprise to bring container services to 
Vietnam and connect maritime routes to bring 
Vietnamese products to people all over the world.

Gemadept’s pioneer imprints in deploying container 
shipping services by sea, inland port operation - 
ICD, Mid-stream transport, refrigerated container 
services... have pushed up the country’s maritime 
industry with new rhythms and lively breath.

1993 marked a new development chapter for 
Gemadept when the Company became one of 
the first three enterprises to be privatized. The next 
milestone was the official listing of Gemadept 
shares on the Vietnam stock market in 2002, just 2 
years after the stock market was established. 

With strong will and belief, Gemadept is always 
oriented to the ups and downs of the economy 
in the process of developing to realize its vision of 
becoming a leading enterprise in Vietnam in Port 
and Logistics integrated ecosystem. Nowadays, 
talking about Gemadept is talking about the 
most modern and large-scale Port and Logistics 
network located at the strategic locations of many 
provinces and cities in the country and other 
countries in the region. Even more proud when 
talking about Gemadept is talking about a reliable 
companion of domestic and foreign customers 
and partners.

In Port operation, Gemadept is the only listed 
company that owns and operates a system 
stretching from North to South with a chain of 8 
Ports including Gemalink deep-sea Port with the 
leading scale in the country. Upon completion of 
investment in Gemalink Port (including 2 phases) 
and Nam Dinh Vu Port Complex (including 3 
phases), Gemadept’s total port operation capacity 
will be equivalent to 5 million Teus/year, meeting 
the market soaring demand, serving import-
export as the free trade agreements (FTAs) with 
blocs and major countries have gradually become 
active and powerful levers for economic growth.  

In Logistics, Gemadept owns and operates a 
system of modern distribution centers covering 
key economic regions, with a total area of hundreds 
of thousands of square meters, handling millions 
of tons of cargo per year. Currently, Gemadept is 
the only enterprise in the country that provides 
comprehensive supply chain management 
services and solutions with a Logistics network 
covering 6 different areas: Air cargo terminal, 
distribution centers, OOG cargo transport, 
shipping, cold-chain logistics & car logistics.

With its scale, capacity, brand reputation and 
growth results, Gemadept has been honored 
with many noble awards by prestigious domestic 
and foreign organizations. Specifically, in 2020, 
Gemadept continues to be honored by Forbes 
in the “Top 50 best listed companies in Vietnam”, 
leading the list of “Top 10 prestigious companies 
in the transportation and logistics industry”, “Top 
10 leading brands in ASEAN”. At the same time, 
with business results of continuous and stable 
growth, Gemadept has been honored for many 
years in the VNR500 - Top 500 largest enterprises 
in Vietnam, Top 1,000 enterprises paying the most 
taxes. The objective assessment from reputable 
organizations, experts, customers and partners is 
the important affirmation of the role and position 
of Gemadept in the market.

Entering 2021, the world continues to face the 
epidemic situation that is still raging in many 
places. Joining hands with the government to 
overcome the pandemic, Gemadept continues 
to actively and flexibly respond to the pandemic’s 
developments; Maximize capacity of existing 
ports, ensure high utilization for Gemalink Port 
as planned; Promote revenue and profit growth 
by providing customers and partners with 
outstanding values of the integrated Port and 
Logistics chain; Develop cooperative relationships, 
synergize strength and develop together with 
strategic partners; Improve the quality of human 
resources; Continue to join hands to share with the 
community and society; Firmly develop towards 
the vision of becoming a leading corporation 
in Vietnam in Port and Logistics integrated 
ecosystem.

12 13Annual report 2020 Gemadept Corporation
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GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1
Ông Bùi Tiến 
Thắng

Phó Chủ tịch 
HĐQT

1.992.137 0,54% 911.774 0,24% Bán ra

2
Bà Trần Thiện 
Thanh Thùy

Thành viên 
HĐQT 

độc lập
50.000 0,01% 71.000 0,02% Mua vào

3 Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên 

HĐQT
854.656 0,23% 126 0,00% Bán ra

4
Bà Phạm Thị 
Khuê

Phó TGĐ 85.952 0,02% 69.152 0,02% Bán ra

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ 
PHIẾU CỦA CÔNG TY

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC 
GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty

Số Nghị  
quyết/ 

Quyết định

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi chú

1
CTCP Thương Mại 
Nguyễn Kim Đà Nẵng

Công ty con 04/03/2021
04A/2021/ 
NQ - HĐQT

4,68%

Nhận 
chuyển 

nhượng cổ 
phần

2
CTCP Thành Thành 
Nam

Công ty trong 
cùng tập đoàn

47.912.018.000 Cho vay

3 CTCP Mai Lan Công ty con 33.636.000.000 Cho vay

4 CTCP May Tiến Phát Công ty liên kết 870.000.000.000 Cho vay

5
CTCP Sản xuất Xây 
dựng Dịch vụ Hoa 
Đồng

Công ty liên kết 825.000.000 Cho vay

6 CTCP Đầu tư BĐS 66 Công ty khác 61.200.000.000 Cho vay

7
CTCP TM XD Phúc 
Bảo Minh 

Công ty khác 60.490.000.000 Cho vay

8
CTCP Năng Lượng 
TTC

Công ty khác 24.000.000.000 Cho vay

9 CTCP Toàn Hài Vân
Công ty trong 
cùng tập đoàn

21.500.000.000 Cho vay

10
CTCP Đầu tư Phát 
triển Tân Sơn Nhất

Công ty khác 57.640.000.000 Cho vay

11
CTCP Đầu tư Kiến trúc 
Xây dựng Toàn Thịnh 
Phát

Công ty khác 6.525.694.445 Cho vay

GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 
NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN 
KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Không có

Không có

GRI 400: XÃ HỘI (tiếp theo)

MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG/QUẢN LÝ

103-2 PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ CÁC HỢP PHẦN
A. CÁCH THỨC QUẢN LÝ CHỦ ĐỀ MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG/TUYỂN DỤNG 

Được tổ chức bởi quy trình tuyển dụng và sa thải nhân sự ban hành hằng năm của TTC Land được đánh giá bởi Ban 
Tổng Giám Đốc.

B. MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Công ty đang sở hữu hệ thống chính sách và quy trình thực hiện bài bản trong nỗ lực đáp ứng kịp thời số lượng/ chất lượng 
nhân sự của Công ty, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định cho quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

C. CÁC HỢP PHÂN CỦA CHỦ ĐỀ

i. Chính sách

 » Quy trình tuyển dụng và tái ký hợp đồng ban hành bởi Giám Đốc Nhân Sự 2018.

 » Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty được TGĐ ký ban hành 2018

ii. Cam kết

Đáp ứng đủ/ đúng yêu cầu nhân sự nhằm phục vụ công việc

iii. Mục tiêu và chỉ tiêu

Theo nhu cầu của đơn vị/ phòng ban trong Công ty

iv. Trách nhiệm

Trưởng Phòng Nhân Sự của TTC Land

v. Nguồn lực

Phòng Nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện

vi. Cơ chế Tiếp nhận và Giải quyết Khiếu nại

Phòng Nhân sự tiếp nhận các khiếu nại và giải quyết

103-3  ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ
A. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CỦA TTC LAND

i. Cơ chế đánh giá hiệu quả của Phương pháp Quản trị;

TTC Land thực hiện đánh giá nguồn nhân sự của mình thường xuyên và liên tục theo quý bởi cuộc họp cấp quản trị 
giữa Giám Đốc Nhân Sự và Ban Tổng Giám Đốc nhằm tiến hành đánh giá, rà soát và chỉnh sửa các phương pháp quản 
trị một cách nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu nhân sự của Công ty trên tinh thần tuân thủ thực hiện nghiêm túc 
các quyền lợi của CBNV TTC Land.

ii. Kết quả đánh giá Phương pháp Quản trị;

Trong năm 2018, TTC Land được đánh giá sở hữu hệ thống chính sách và quy trình thực hiện bài bản trong nỗ lực đảm 
bảo nguồn nhân lực ổn định cho quá trình hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, không bị gián đoạn nhờ việc quản trị 
tốt chủ đề Mối quan hệ Lao động/Quản lý.

iii. Bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến các Phương pháp Quản trị.

Không có 

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊGRI 103 MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG/QUẢN LÝ GRI 402

402-1 THỜI HẠN THÔNG BÁO TỐI THIỂU VỀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG
A. THỜI GIAN THÔNG BÁO TRƯỚC KHI THỰC HIỆN NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ VỀ HOẠT ĐỘNG

Quy định về thời gian báo trước khi thực hiện những thay đổi đáng kể về hoạt đông, cụ thể hoạt động liên quan đến 
người lao động là tái cơ cấu/ chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động như sau: 

a. Thời gian báo trước khi chấm dứt HĐLĐ như sau:

i. HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: Công ty sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày khi đơn phương 
chấm dứt HĐLĐ.

ii. HĐLĐ không xác định thời hạn: Công ty sẽ thông báo trước ít nhất 45 ngày khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

iii. Trường hợp Công ty không tái ký/ gia hạn đối với HĐLĐ xác định thời hạn khi hết hạn: Công ty sẽ thông báo 
ít nhất 15 ngày trước khi chấm dứt HĐLĐ.

b. Ngoài việc tuân thủ thời gian báo trước, CBNV/ Công ty phải tuân thủ quy định của pháp luật lao động về lý do 
đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

B. THỎA ƯỚC THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Bên cạnh đó, Công ty áp dụng bộ Thỏa ước lao động tập thể, phổ biến chế độ lương thưởng và công tác phí; qua đó, 
đảm bảo hệ thống chế độ và phúc lợi của người lao động được đề cao và thực hiện một cách nghiêm túc. Thời hạn 
thông báo và các điều khoản tham vấn và đàm phán sẽ được nêu cụ thể trong bản Thỏa ước lao động tập thể hiệu lực 
từ năm 2016 được ban hành ngày 16/05/2016. Cụ thể trong điều 15 về một số thỏa thuận khác.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018254 255
174 17521
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TỔNG QUAN 
KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO 2022

TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2021

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 chỉ đạt mức 
tăng trưởng 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020 
và cũng là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 tăng 
khoảng 1,84% so năm 2020, mức tăng thấp nhất kể từ 
năm 2016.

Giải ngân vốn FDI cả năm 2021 đạt 19,74 tỷ USD, giảm 
1,2% so với năm trước.

GDP VIỆT NAM

TĂNG

2,58%
là mức thấp nhất trong 10 

năm trở lại đây

 » Dịch bệnh cơ bản vẫn được kiểm soát, đẩy nhanh tiến 
trình tiêm vaccine; nhiều chính sách, gói hỗ trợ đã ban 
hành tạo điều kiện khôi phục các hoạt động kinh tế 
xã hội.

 » Tăng trưởng GDP phục hồi trong quý 4/2021 khi đạt 
4,48% tương đương với mức tăng 5,22% so với cùng 
kỳ năm 2020, đây là mức đáng khích lệ, trong bối cảnh 
dịch bệnh phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi hoạt 
động kinh tế - xã hội.

 » Lạm phát được kiểm soát tốt, là mức thấp nhất trong 
vòng 6 năm qua. CPI bình quân năm 2021 tăng 1,84% 
so với năm 2020, là mức thấp nhất trong vòng 6 năm; 
chủ yếu do sức cầu còn yếu, vòng quay tiền chậm.

 » Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hồi phục trong bối 
cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới 
có nhiều biến động. Đến hết ngày 20/12/2021, vốn 
FDI đăng ký ước đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với 
năm trước.

 » Xuất - nhập khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại 
thặng dư. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 
hàng hóa tăng trưởng khá tốt, đạt 668,5 tỷ USD, tăng 
22,6% so với năm trước.

 » Tỷ giá ổn định, lãi suất giảm và duy trì ở mức thấp, góp 
phần hỗ trợ doanh nghiệp. 

 » Chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo đạt nhiều bước tiến quan trọng. Theo Báo 
cáo E-conomy (2021), Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN 
và xếp hạng 14/50 khu vực Châu Á về quy mô kinh tế 
internet.

 » Hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại đạt kết quả 
tích cực, chiến lược ngoại giao vaccine được triển khai 
mạnh mẽ, cho phép đẩy nhanh quá trình tiêm chủng 
và mở cửa nền kinh tế.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế 
Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo đó, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như: 
sức cầu tiêu dùng còn yếu; thu ngân sách thiếu bền vững; giải ngân đầu tư công không đạt mục tiêu cả 
năm; hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất vẫn 
còn; nợ xấu đang gia tăng… Theo Tổng cục Thống kê, một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2021 được ghi 
nhận có sự sụt giảm như sau:

Trong bối cảnh dịch bệnh tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, bức tranh 
kinh tế Việt Nam năm 2021 vẫn ghi nhận một số điểm sáng nhờ vào việc đẩy nhanh tiến trình bao phủ 
vaccine, việc linh hoạt điều chỉnh chiến lược chống dịch của Chính phủ:

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
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LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
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• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
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VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 

GRI 

102

4544 DHG Pharma - Báo cáo phát triển bền vững năm 2019 Tổng quan phát triển bền vững

ĐẠO ĐỨC  
VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

DHG Pharma xem đây là mục tiêu có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn và phát triển 
của DHG Pharma.

Để làm được điều đó, DHG Pharma cần củng cố và phát huy BẢN SẮC DƯỢC HẬU GIANG  
để đảm bảo tất cả CBNV DHG Pharma đều chấp hành nghiêm túc quy định của Công ty, 
thể hiện tốt vai trò “Mỗi thành viên là sứ giả Dược Hậu Giang” luôn tạo những ấn tượng  
tốt nhất khi tiếp xúc với đối tác, khách hàng cũng như khơi gợi trong họ sự quan tâm và 
thiện chí hợp tác cùng DHG Pharma.

LÀM NIỀM TỰ HÀO CÔNG TY

LẤYBản sắc
DƯỢC HẬU GIANG 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ

VỚI PHƯƠNG CHÂM: 

LẤY CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ  
LÀM CAM KẾT CAO NHẤT
Với 5 điều được DHG Pharma quan tâm nhất: 

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu. 

• Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa. 

• Môi trường làm việc tại Công ty là an toàn và lành mạnh. 

• Công việc của Nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp. 

• Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.

LẤY TRI THỨC, SÁNG TẠO  
LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Con người là nguồn lực quý giá nhất, vì vậy DHG Pharma luôn quan tâm: 

• Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu 
để đạt được những mục tiêu đầy thách thức. 

• Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty. 

• Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi nhân viên. 

• Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một  
cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc 
chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

LẤY TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC, ĐÃI NGỘ  
LÀM PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
• DHG Pharma muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực  

chuyên môn. Chúng ta mong muốn nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; 
và vì thế, DHG Pharma liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt. 

• DHG Pharma muốn mỗi nhân viên hiểu rằng: dù ở vị trí công việc nào, họ đều là một phần 
không thể thiếu trong Công ty. 

• Xác định và mô tả rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. 

• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 
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• Ban hành mệnh lệnh và hướng dẫn thi hành các chính sách của Công ty, nội quy làm việc,  
quy tắc đạo đức và các hướng dẫn khác rõ ràng, cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kiểm tra 
nhắc nhở + quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa. 

• Thăng chức, trả công, trả thưởng dựa trên sự đánh giá công bằng năng lực và thành tích  
công việc của từng nhân viên, thành tích của tập thể và giá trị của thị trường. 

GRI 
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TRIỂN VỌNG KINH TẾ NĂM 2022

Về tăng trưởng GDP 
năm 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (2021 
– 2025). Trong bối cảnh thế giới dự báo có nhiều biến động, đặc biệt là diễn biến dịch Covid-19 còn phức 
tạp, khó lường (tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 dự báo khoảng 4 - 4,5%, lạm phát toàn cầu khoảng 
3,3%) thì mục tiêu vừa phục hồi vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái “bình thường mới” của nước 
ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm, năng lực và khả năng ứng phó dịch bệnh đã được cải thiện cùng những chính 
sách, biện pháp trúng, đúng, kịp thời hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm phục hồi và 
phát triển kinh tế bền vững của Chính Phủ, kinh tế vĩ mô Việt Nam được nhận định và kỳ vọng sẽ có nhiều 
biến động tích cực:

Các hoạt động kinh tế - xã hội được dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn khi 
dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và Việt Nam tiếp tục chiến lược sống 
chung an toàn với Covid-19. Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng 
trưởng ở mức 6,5-7% nếu Chính phủ thực hiện tốt Chương trình phòng 
chống dịch và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022-
2023. Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển 
có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình 
thấp. Chính vì thế mà quyết tâm đạt tăng trưởng cao cho năm 2022 càng 
được nâng lên.

Lạm phát Lạm phát năm 2022 dự kiến sẽ chịu nhiều áp lực tăng, khi mà mức lạm 
phát ở các nước phát triển, đặc biệt là các đối tác thương mại lớn của 
Việt Nam như Mỹ và EU có mức lạm phát đều tăng cao kỷ lục. Kết hợp 
giữa diễn biến giá của các loại hàng hóa như dầu, thép đều đang leo ở 
mức cao cộng với điểm rơi của các gói kích thích kinh tế của Chính phủ 
sẽ được thông qua trong thời gian tới đây sẽ khiến cho áp lực lạm phát 
trong năm 2022, đặc biệt là thời điểm quý II/2022 sẽ rất lớn. Tuy nhiên 
với sự điều tiết của Chính phủ và NHNN, hàng hóa cung ứng ra thị trường 
sẽ được kiểm soát đảm bảo duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu, công 
tác điều hành tỷ giá và lãi suất tiếp tục được giữ mức ổn định. Dự báo 
chỉ số lạm phát năm 2022 sẽ tiếp tục được kiểm soát ở mức 3,5 – 3,8%.

Lãi suất Dự kiến Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, 
đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính 
sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm 
phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội. Do 
đó, lãi suất dự báo được duy trì ở mức thấp, mặc dù trong bối cảnh thế 
giới tăng lãi suất, nhu cầu tín dụng và áp lực lạm phát tăng lên (như phân 
tích ở trên) có thể khiến mặt bằng lãi suất tăng nhẹ ở một số thời điểm.

Về thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài FDI

Trong xu thế bất định của nền kinh tế như hiện nay, sẽ khó có thể đưa 
ra dự báo chính xác về con số thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam 
trong năm 2022. Song rõ ràng, cùng với xu thế hồi phục của dòng đầu tư 
toàn cầu, thì cơ hội mở ra cho Việt Nam là không nhỏ. 

Bước sang năm 2022 hệ thống luật pháp chính sách về FDI đang tiếp tục 
được hoàn thiện và bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường và có thể tác động xấu đến 
kinh tế - xã hội, nên dự báo thu hút FDI sẽ không đột phá lớn, khả năng 
đạt được mức tương đương như năm 2021. 

TỔNG QUAN 
KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO 2022 (Tiếp theo)
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khiến nền kinh tế nói chung và 
lĩnh vực BĐS nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, trước một số tín hiệu thay đổi 
của chính sách địa ốc cùng sự bất định của dịch bệnh Covid-19, nhận định thị trường 
BĐS năm 2021 và xu hướng năm 2022 được quan tâm đặc biệt, nhất là về yếu tố giá và 
phương hướng đầu tư thời gian tới đây.

TÌNH HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2021 

Bất động sản dân dụng

Năm 2021, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nền kinh tế nói chung và thị trường 
BĐS nói riêng đã chịu nhiều tác động tiêu cực, đặc biệt vào quý 2 và quý 3. Các 
hoạt động mua bán trầm lắng, gần như tê liệt; hàng loạt dự án phải ngừng hoạt 
động xây dựng, chưa thể hoàn thiện thủ tục đầu tư gây ảnh hưởng đến nguồn 
cung BĐS của thị trường. 

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn cung mới trên thị trường cả 
nước đạt trên 165.700 sản phẩm, nhưng lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 37% 
tổng nguồn cung. Riêng quý 3/2021 lượng cung sản phẩm trên thị trường thấp 
nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam thị trường 
BĐS có nguồn cung trên 3.500 sản phẩm, tỷ lệ giao dịch khoảng 77%. Tuy nhiên 
trong quý 4/2021, khi dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, Thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh phía Nam chuyển sang trạng thái bình thường, thị trường 
BĐS bắt đầu sôi động trở lại, nhiều doanh nghiệp đã bung ra nhiều sản phẩm 
mới, song song mở bán dự án hiện hữu, đón sóng thị trường cuối năm và chuẩn 
bị cho các năm sau. Ước cả năm 2021 lượng giao dịch và nguồn cung BĐS chỉ 
đạt khoảng 84% so với năm 2020.

Văn phòng cho thuê

Tương tự BĐS dân dụng, phân khúc văn phòng cho thuê cũng chịu ảnh hưởng 
nặng nề do dịch Covid-19, theo báo cáo CBRE, quý 3/2021 số lượng giao dịch 
thuê văn phòng tại TP.HCM ước tính giảm khoảng 30% và giá chào thuê mới 
trung bình giảm 2% so với trung bình hai quý trước. Về nguồn cung trong ba 
tháng cuối năm 2021, thị trường TP.HCM dự định đón thêm tổng diện tích cho 
thuê trên 34.500m2 thuộc dự án phân khúc hạng B. Từ năm 2022 trở đi, thị 
trường sẽ có thêm hơn 300.000m2 nguồn cung hạng A.
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DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2022

Thuận lợi
Trong bối cảnh năm 2022, thị trường BĐS năm 2022 được 
đánh giá sẽ phục hồi trở lại nhờ các yếu tố thuận lợi sau:

Người dân đã giảm bớt tâm lý dè chừng, lo sợ dịch bệnh, chấp nhận “sống chung 
với dịch”, từng bước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế;

Khả năng kiểm soát dịch bệnh được nâng cao, vacxin được phủ rộng;

Sức bền và khả năng phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19;

Các chỉ số kinh tế vĩ mô biến động theo hướng tích cực: dòng vốn FDI chảy vào 
Việt Nam dựa báo sẽ gia tăng; lãi suất cho vay giảm;

Những dự án cơ sở hạ tầng trọng yếu đang dần hoàn thành như tuyến metro số 
1, cầu Thủ Thiêm 2, khép kín Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, … giúp kết nối 
các khu vực dễ dàng hơn;

Các gói kích thích kinh tế của Chính Phủ dự kiến được triển khai: gói khoảng 
60.000 – 65.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở do Chính phủ và Quốc hội đang họp 
bàn để thống nhất (tương tự gói 30.000 tỷ năm 2013); gói hỗ trợ kích thích nền 
kinh tế năm 2022 - 2023 (445.760 tỷ đồng giá trị thực chi) theo đề xuất của nhóm 
nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các chuyên gia, trong đó có tới 
150.000 tỷ đồng được đầu tư vào cơ sở hạ tầng; gói cho vay ưu đãi đối với nhà 
ở xã hội,…

Các văn bản luật liên quan đến BĐS được Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung 
trong năm 2022 sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường. Theo đó, thị trường 
địa ốc có thể tháo gỡ những vấn đề tồn tại nhiều năm qua, kích thích khơi thông 
nguồn cung và tạo cơ hội giải phóng hàng tồn.

Theo đó, khi nền kinh tế chuyển biến tích cực, sức cầu của 
thị trường BĐS cũng sẽ tăng trưởng theo, BĐS vì thế vẫn luôn 
là kênh đầu tư hấp dẫn với các NĐT.  

Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi mang lại triển vọng phát triển cho thị trường thì 
2022 cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.

Thị trường nhà ở đang bị lệch pha cung cầu, thiếu nhà giá thấp, thừa nhà giá cao;

Sự phục hồi sau đợt dịch lần thứ tư giữa các phân khúc và khu vực của thị trường 
chưa đồng đều;

Công tác siết tín dụng BĐS của các ngân hàng, tổ chức tài chính gây khó khăn đối với 
việc vay và huy động dòng vốn của các doanh nghiệp.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
(Tiếp theo)
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Bất động sản dân dụng

Tại khu vực TP.HCM, thị trường BĐS nhà ở vẫn còn nhiều dư 
địa để tăng trưởng nhờ vào lợi thế dân số đông hơn 9 triệu 
người, và thực tế có hơn 13 triệu người đang sinh sống và 
làm việc tại đây, trong đó chung cư vẫn sẽ là phân khúc chủ 
đạo thu hút dòng tiền đầu tư. Dự báo trong năm 2022, các 
khu đô thị sẽ phát triển mạnh. Một số khu đô thị then chốt 
được phát triển có thể kể đến nằm tại các tỉnh Đồng Nai, 
Long An và Bình Dương. 

Hiện nay quỹ đất tại nội thành TP.HCM đang khan hiếm, các 
dự án mới ở phân khúc trung cấp sẽ tập trung phát triển chủ 
yếu ở khu vực phía Đông và các quận ngoại thành, trong 
khi quỹ đất trung tâm sẽ ưu tiên phát triển các dự án nhà 
ở hạng sang và cao cấp hơn. Theo đó, giá đất tại các vùng 
lân cận TP.HCM sẽ tiếp tục tăng ấn tượng trong 2022, nhờ 
việc mở rộng đường cao tốc đến khu vực phía Tây và ven 
biển với các dự án hạ tầng đang triển khai như cao tốc Bến 
Lức – Long Thành, Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc 
tế Long Thành giai đoạn 1. Bên cạnh đó, đề xuất thành lập 
thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn, song song với 
chuyển các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè 
và Cần Giờ sẽ tiếp túc thúc đẩy giá đất tại các khu vực này 
tăng nhanh trong thời gian tới.

Trong 2 năm trở lại đây khi dịch bệnh bùng phát làm cho 
các hoạt động du lịch bị hạn chế, xu hướng đầu tư BĐS 
“second home” đang dần trở nên quen thuộc với người dân 
Việt Nam do đáp ứng nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi một cách 
riêng tư và biệt lập. Theo đó, BĐS nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng, 
đặc biệt ở ven biển đang dần lên ngôi. Những thị trường 
tiềm năng mà NĐT đang nhắm tới có thể kể đến Lagi, Phan 
Thiết (Tỉnh Bình Thuận), Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 
hay Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). 

Nhằm kích cầu, các doanh nghiệp BĐS sẽ tiếp tục triển khai 
các chương trình khuyến mãi, giảm giá, hỗ trợ vay vốn, … 
cho người mua nhà, dự kiến sẽ góp phần khuấy động thị 
trường trong năm nay.

Về chất lượng sản phẩm

Sau đợt dịch Covid-19, người mua sẽ 
chú ý hơn đến môi trường sống đảm bảo 
an toàn và sức khỏe, đặc biệt là thiết kế 
thông thoáng, cảnh quan cây xanh,… các 
sản phẩm với tiện ích cao cấp, không 
gian sống thoáng đãng và có kết nối với 
thiên nhiên sẽ được ưa chuộng hơn. 

Về giá sản phẩm

Với những dấu hiệu gia tăng chi phí trong 
các yếu tố về chi phí vật liệu xây dựng, chi 
phí đầu vào từ quý 1-2021 cùng dự báo 
tăng trưởng lạm phát trong thời gian tới, 
khả năng tăng giá BĐS trong năm 2022 
là rất lớn. Đối với thị trường TP.HCM, giá 
bán căn hộ sơ cấp tại khu vực này được 
dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng 1% - 
7% so với cùng kỳ ở tất cả phân khúc, 
trong đó phân khúc trung cấp sẽ tăng 
mạnh nhất 7% so với cùng kỳ do nhu cầu 
cao trong khi nguồn cung hạn chế. Phân 
khúc hạng sang sẽ tiếp tục sôi động 
trong 2022 với sự ra mắt của các dự án 
tọa lạc tại vị trí “vàng” tại quận 1, TP.HCM 
và TP. Thủ Đức.

Văn phòng cho thuê

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của đại dịch 
Covid-19, loại hình BĐS cho thuê vẫn được đánh giá là kênh đầu 
tư dài hạn nhờ vào sức bền của sản phẩm trước biến động thị 
trường. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mặt tài chính của 
khách hàng, dự báo sắp tới nhu cầu thuê và tìm kiếm mặt bằng 
của khách hàng sẽ tập trung vào không gian làm việc hiệu quả 
nhưng chi phí thuê sẽ thấp. 

Tuy nhiên sang năm 2022 nếu dịch Covid-19 được kiểm soát 
tốt, thị trường văn phòng sẽ tích cực hơn, tỷ lệ hấp thụ sẽ trở 
lại đà hồi phục. Ngoài ra dự báo trong các năm sau, bên cạnh 
phân khúc văn phòng cho thuê truyền thống thì văn phòng ảo, 
Co-working Space… không gian làm việc chung là một trong 
những mô hình văn phòng làm việc tiềm năng và là một xu thế; 
Việt Nam hiện là một trong 20 nước đứng đầu về số lượng nhà 
cung cấp dịch vụ này. Dự báo trong 5 năm tới, sự chiếm ưu thế 
của phân khúc văn phòng sẽ không phụ thuộc vào văn phòng 
truyền thống mà nằm ở văn phòng ảo, Co-working Space…

Về vị trí thuê văn phòng, dự báo sẽ có sự dịch chuyển ra ngoài 
trung tâm và các tỉnh lân cận khi hàng loạt địa phương đang 
thúc đẩy triển khai đề án phát triển đô thị đến 2025 và định 
hướng đến 2030. Trong đó chú trọng xây dựng những trung tâm 
công nghệ, trung tâm tài chính hay thành phố thông minh…, sẽ 
thu hút đông đảo dân cư đến sinh sống và làm việc.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
(Tiếp theo)

186 18721
Báo cáo thường niên
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
Kế hoạch Kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu TH 2021 KH 2022
%KH 2022
/TH 2021

Doanh thu 1.692 2.135 126,15%

Các khoản giảm trừ doanh thu 9 - 0,00%

Doanh thu thuần 1.683 2.135 126,85%

Giá vốn hàng bán 1.371 1.565 114,17%

Lợi nhuận gộp 312 570 182,48%

Doanh thu từ hoạt động tài chính 516 255 59,80%

Chi phí hoạt động tài chính 408 244 59,86%

Chi phí lãi vay 214 243 113,46%

Lợi nhuận hoạt động tài chính 108 11 10,18%

Lãi lỗ từ hoạt động công ty LK/LD -  -23 0,00%

Chi phí bán hàng 114 163 142,39%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 89 95 106,31%

Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh 233 300 128,75%

Thu nhập khác 33 10 30,30%

Chi phí khác 24 10 41,66%

Lợi nhuận khác 9 - 0,00%

TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 242 300 123,97%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Kế hoạch tài chính năm 2022

TT  Chỉ tiêu hợp nhất ĐVT TH 2021 KH 2022 % 2022/ 2021

I. Kết quả kinh doanh

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng  1.683 2.135 126,84%

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng  242 300 123,97%

II. Tài sản – nguồn vốn

1 Tổng tài sản Tỷ đồng  9.797 11.380 116,15%

2 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng  5.033 5.969 118,59%

III. Chỉ số tài chính

1 ROA bình quân % 1,99% 1,81% 109,40%

2 ROE bình quân % 3,87% 4,36% 112,66%

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
(Tiếp theo)
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CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022

Panomax River Villa

Hoàn tất điều chỉnh cục bộ QH 1/2000, điều chỉnh chấp 
thuận đầu tư (8 tầng); Xác nhận đủ điều kiện bán nhà 
ở hình thành trong tương lai – Lô J 8 tầng; Quyết định 
giao đất bổ sung. Cấp GCN QSD đất lô K.

Carillon 7

Cấp GCN QSD đất cho khách hàng.

TTC Plaza Đức Trọng

Đưa dự án vào vận hành khai thác.

Charmington Dragonic

Trình hồ sơ thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án. Công bố danh mục đầu tư, quyết định đấu thầu 
rộng rãi (2 NĐT trở lên).

Charmington Tân Sơn Nhất

Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để được cấp 
Chấp thuận chủ trương đầu tư.

Charmington Tamashi

Điều chỉnh chấp thuận đầu tư, nhận giấy phép xây 
dựng.

Charmington Iris

Cấp lại GPXD.

Jamona Golf & Life (Hoa Đồng)

Hoàn tất chuyển nhượng dự án.

Công tác triển khai dự án

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
(Tiếp theo)
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Công tác tài chính - kế toán

• Tăng cường mở rộng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng hiện hữu; tìm kiếm phát triển mối 
quan hệ với các ngân hàng mới nhằm đa dạng hóa nguồn tài trợ cho các dự án của công ty.

• Dự phòng hạn mức tín dụng ngắn hạn; tăng cường vay khách hàng cá nhân & nội bộ CBNV.

• Tích cực tìm kiếm nguồn vốn trung dài hạn thông qua các quỹ đầu tư, CTCK thông qua việc đầu 
tư vào trái phiếu, cổ phiếu của SCR và công ty con.

• Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để thực hiện việc huy động vốn tài trợ dự án:

Tái cấp và giải ngân trong hạn mức vốn lưu động BIDV Hóc Môn: 110 tỷ đồng hạn 
mức + thấu chi 32 tỷ đồng.

Tiếp tục giải ngân trong hạn mức vốn lưu động Vietinbank: 32 tỷ đồng.

Tiếp tục giải ngân trong hạn mức vốn lưu động và thấu chi của Tàu Cuốc: 10 tỷ 
(Vietcombank) và 10 tỷ (BIDV).

Phối hợp Toàn Hải Vân tiếp tục giải ngân khoản vay bên Nam Á.

Tiếp tục thực hiện gói Trái Phiếu Phước Tân: 150 tỷ

Tìm kiếm nguồn và giải ngân tài trợ dự án Nguyễn Kim Đà Nẵng theo tiến độ thi công: 
dự kiến giải ngân trong năm 2022 khoảng 500 tỷ đồng.

Thực hiện gói vay hạn mức dự phòng mới 300 tỷ để bổ sung nguồn vốn hoạt động 
cho 2022.

• Thường xuyên cập nhật tình trạng pháp lý và tìm giải pháp về tài sản đảm bảo để ra được thông 
báo cấp tín dụng cho các dự án đang triển khai.

• Tiếp tục nhận chuyển nhượng 33,55% cổ phần May Tiến Phát từ Thành Thành Nam.

• Hoàn tất giảm vốn Công ty Thương Tín CJ Cầu Tre.

• Giải thể những công ty hoạt động không hiệu quả: Hùng Anh, SCC, …

• Hoàn tất chuyển nhượng cổ phần Hoa Đồng.

• Kiểm soát dòng tiền toàn hệ thống và có các giải pháp kịp thời nhằm cân đối thanh khoản tài 
chính của công ty.

• Kiểm soát chi phí sử dụng tài sản, nguồn vốn.

• Kiểm soát chi phí hoạt động toàn công ty & chi phí đầu tư dự án theo kế hoạch.

• Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược 2021-2025 để có những điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.

• Theo dõi, điều phối hoạt động các công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022 của TTC Land.

• Triển khai xây dựng kế hoạch ngân sách 2023 toàn group TTC Land.

• Phối hợp với Khối đầu tư dự án & Khối Pháp lý dự án thực hiện những gói vay mới nếu công ty M&A 
dự án mới.

• Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng hệ thống hệ thống ERP trong công tác quản trị điều hành.

• Thực hiện công tác đào tạo nội bộ kế toán TTC Land và trong group TTC Land.

• Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán một cách khoa học đúng quy định theo tiêu chuẩn 5S, đúng 
chuẩn mực, luật kế toán hiện hành.

• Kiểm tra thường xuyên công tác hạch toán kế toán, hoàn tất các báo cáo đến các cơ quan chức 
năng, công ty chính xác và đúng thời gian.

• Cập nhật và hướng dẫn rộng rãi văn bản luật sửa đổi đến kế toán trong group TTC Land.

• Triển khai Nguyễn Kim Đà Nẵng.

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 (Tiếp theo)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
(Tiếp theo)
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Công tác Tái cấu trúc mô hình hoạt động

Tiếp tục thực hiện công tác định biên nhân sự, cơ cấu nhân sự phù hợp theo định 
hướng phát triển của công ty.

Tập trung soát xét hoàn thiện hệ thống VBLQ, hoàn thiện hệ thống phân quyền ủy 
quyền đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.

Xây dựng kế hoạch lập quy phù hợp với tình hình thực tế để thuận tiện trong công 
tác thực hiện, đáp ứng yêu cầu công việc cho các đơn vị.

Rà soát danh mục tài sản, công cụ lao động và các tài khoản, tối ưu hóa danh mục 
tài sản công ty.

Công tác chính sách, phát triển nguồn nhân sự

Tuyển dụng bổ sung nhân sự có kinh nghiệm vừa phải để đào tạo và giữ chân nhân 
sự lâu dài, thay vì tuyển kinh nghiệm nhiều nhưng lại thường xuyên nghỉ việc, đặc 
biệt là mảng nhân sự pháp lý dự án.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khối lượng công việc đến từng CBNV, nhằm nâng 
cao chất lượng hiệu quả công việc.

Triển khai đào tạo nhân sự kế thừa, cán bộ tiềm năng cho các vị trí quản lý, vị trí 
then chốt. Song song với các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo kế 
hoạch đào tạo đã được duyệt.

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến 2025.

Công tác bán hàng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm dự án dự kiến trong năm 
2022: Panomax, Tamashi, Selavia, Jamona Heights, Charmington Iris,…

Tiếp tục tìm khách hàng, bán tích sản Thanh Đa (dự kiến 10 thửa).

Phát triển kinh doanh cho thuê STM, trong đó tập trung duy trì chăm sóc hệ khách 
hàng cũ, có chính sách giữ chân khách hàng, chủ động tích cực tìm kiếm khách 
hàng thuê mới, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các sàn như: STM TTC Plaza Đức Trọng, 
Belleza, Jamona Heights. Triển khai tìm kiếm khách cho thuê tại các dự án mới 
như: STM Tân Sơn Nhất; STM Tamashi Đà Nẵng.

Công tác đẩy mạnh Công nghệ thông tin

Hoàn thiện hệ thống vận hành CRM, chú trọng mảng bán hàng và theo dõi chăm 
sóc khách hàng.

Tiếp tục vận hành hệ thống ERP vào hoạt động điều hành QTCT, trong đó tập trung: 
Quy trình kiểm soát chi phí hoạt động, chi phí dự án BĐS. Mở rộng thị trường tiếp 
tục cho các công ty con có nhu cầu sử dụng ERP. Mở rộng tính năng theo nghiệp 
vụ phát sinh và nhu cầu quản lý của người dùng.

Triển khai Quản lý công việc, quản lý tiến độ dự án BĐS trên hệ thống TTC E-Office 
Renovation mới.

Nâng cấp phần mềm ứng dụng quản lý vận hành tại các tòa nhà chung cư nhằm 
hỗ trợ cư dân trong các yêu cầu về phản ánh, thông báo phí, thu chi .... một cách 
chính xác, nhanh chóng. Phát triển thêm các dịch vụ tiện ích trong ứng dụng, tạo 
giá trị tăng thêm cho khách hàng.

Triển khai các chính sách bảo mật đảm bảo an toàn vận hành hệ thống dữ liệu 
của Công ty.

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 (Tiếp theo)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
(Tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN  
VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

 » Ngày 24/04/2018, ĐHĐCĐ TN năm 2017 đã thông 
qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu để tăng VĐL với tỷ lệ 67%. Tuy 
nhiên, ngày 02/10/2018 HĐQT đã ban hành Nghị 
quyết về việc dời thời điểm phát hành cổ phiếu 
vì lý do tình hình kinh tế thế giới đang xuất hiện 
một số vấn đề bất ổn, nhất là cuộc chiến thương 
mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ - 
Trung) có khả năng kéo dài có thể ảnh hưởng đến 
TTCK Việt Nam nói chung và kế hoạch chào bán 
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TTC Land nói 
riêng. HĐQT TTC Land xét thấy thời điểm hiện tại 
chưa thích hợp để thực hiện kế hoạch phát hành 
cổ phiếu, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua 
phương án phát hành chào bán cho cổ đông hiện 
hữu tại thời điểm thích hợp gần nhất.

TÌNH HÌNH CBTT TRONG NĂM 2018

“KỶ CƯƠNG – CẦU THỊ - CHỦ ĐỘNG” là 3 giá trị cốt lõi đầu tiên trong 6 Giá trị cốt lõi của CT được ưu tiên thực 
hiện trong năm 2018, đó cũng chính là cơ sở tiêu chí để chúng tôi thực hiện:

 » CBTT đúng quy định của pháp luật theo tinh thần KỶ CƯƠNG.

 » CBTT hướng đến các chuẩn mực quốc tế cao hơn như Bảng điểm QTCT trên thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN 
theo tinh thần CẦU THỊ.

 » CBTT minh bạch và kịp thời trên mức tiêu chuẩn tối thiểu của pháp luật theo tinh thần CHỦ ĐỘNG. 

STT Loại thông tin 
Nội dung 
công bố

Chi tiết thực hiện
Thời gian 

CBTT

1

Tổng quan CT

Điều lệ https://ttcland.vn/pdf/scrdieu-lebo-sung-vdl-tra-7-co-tuc_vi_1543387374.pdf 28/11/2018

2 BCTN https://ttcland.vn/pdf/annual-report2017vi_vi_1529995759.pdf 31/12/2018

3 Bản cáo Bạch https://ttcland.vn/pdf/prospectus20180323vi_vi_1529996082.pdf 23/03/2018

4
QTCT

Quy chế nội bộ 

về QTCT
https://ttcland.vn/pdf/internal-regulation20180424vi_vi_1529996654.pdf 24/04/2018

5 BCQT https://ttcland.vn/pdf/scrbcquantri-ds-nguoi-co-lien-quannam2018_vi_1548816942.pdf 24/04/2018

6

Theo TT 155/2015/

BTC-TT và các  

văn bản pháp luật  

liên quan

CBTT 

định kỳ

BCTC quý 

BCTC bán niên soát xét 

BCTC năm kiểm toán 

Định kỳ

7
CBTT 

bất thường

CBTT theo quy định của TT 155/2015/BTC-TT và các văn bản pháp luật liên quan. 

Ngoài ra CT chủ động CBTT theo tiêu chuẩn ASEAN Scorecard cung cấp thông tin 

đến Quý CĐ, NĐT, Khách hàng một cách kịp thời và đầy đủ nhất.

24h, 

khi phát sinh  

sự kiện

8
CBTT theo 

yêu cầu
CT luôn thực hiện CBTT đúng theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK Theo yêu cầu

9

ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ 

Thường niên
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Tháng 4  

hàng năm

10
ĐHĐCĐ Bất 

thường
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Phát sinh sự việc  

cần thông qua 

ĐHĐCĐ

11
Lấy ý kiến CĐ 

bằng văn bản
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Phát sinh sự việc 

cần lấy ý kiến CĐ 

bằng văn bản

12

Hoạt động 

Quan hệ NĐT

Giá cổ phiếu 

và thông tin 

thị trường

https://ttcland.vn/vi/co-dong.html
Cập nhật 

hàng ngày

13 Cơ cấu CĐ https://ttcland.vn/pdf/co-cau-cd-vvf---12m_vi_1547520518.pdf
Cập nhật 

hàng quý

14 Lịch sự kiện https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Cập nhật 

 lịch sự kiện 

hoạt động NĐT

15 Bản tin NĐT https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Sau khi CBTT 

BCTC  bán niên 

soát xét và BCTC 

năm kiểm toán

16
Thông tin 

nổi bật
https://ttcland.vn/vi/co-dong.html

Cập nhật 

Thông cáo báo 

chí, thông tin  

nổi bật cho NĐT

17 Thông tin liên hệ https://ttcland.vn/vi/co-dong.html
Cập nhật mới 

liên tục

KÊNH TIẾP CẬN CỦA NĐT

 » Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7%, đảm bảo quyền lợi của CĐ theo đúng tinh 
thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2017.

 » TTC Land cũng chính thức thuộc danh sách những doanh nghiệp tiên phong áp dụng mô hình QTDN theo 
chuẩn mực quốc tế Thẻ điểm QTCT Khu vực ASEAN và các thông lệ tốt trên thị trường. Theo đó, thành lập Ban 
KTNB trực thuộc HĐQT và 20% số TV HĐQT là độc lập nhằm thực hiện chức năng giám sát và thực hiện kiểm 
soát đối với việc điều hành Công ty. Mô hình mới sẽ bảo vệ tốt nhất quyền lợi của CĐ, NĐT và hướng đến PTBV.
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTC LAND ĐẾN NĂM 2025

Thị trường BĐS trong dự báo đến năm 2025 sẽ bước vào giai đoạn phát triển ổn định,  là 
điểm sáng dẫn dắt nền kinh tế thị trường chung của Việt Nam. Cơ sở hạ tầng đang được 
Nhà nước đẩy mạnh triển khai mạnh từ các thành phố vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh đến các 
tỉnh  Duyên hải Nam Trung Bộ. Ngoài ra các thành phố biển như Phú Quốc,… cũng đang 
được chú trọng đầu tư hạ tầng để khai thác được hết tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng.

TTC Land đã xây dựng Chiến lược phát triển toàn diện đến năm 2025 theo định hướng vừa 
củng cố, vừa phát triển, phù hợp theo cơ chế thị trường và kinh tế của Việt Nam. Chiến lược 
này dựa trên các yếu tố triển vọng như: kinh tế vĩ mô; khả năng tăng trưởng FDI (chủ yếu 
về cơ sở hạ tầng); và các yếu tố nội tại của công ty như: khả năng quản lý tài chính, tiếp tục 
triển  khai các dự án trọng điểm và phát triển quỹ đất cho giai đoạn 10 -15 năm tới. Cụ thể, 
trong Bộ Chiến lược Phát triển này, TTC Land sẽ phát triển BĐS dân dụng và BĐS cho thuê. 
Trong đó mảng BĐS dân dụng vẫn là sản phẩm chủ lực, tập trung vào 3 phân khúc: Cao 
cấp (dòng Charmington), Trung cấp (dòng Carillon) và Phức hợp (dòng Jamona).

CAO CẤP TRUNG CẤP PHỨC HỢP

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 

Tập trung vào 3 mảng kinh doanh trọng yếu

Bất động sản dân dụng
Vẫn là mảng kinh doanh chủ lực của TTC Land, tạo sự tăng trưởng về doanh thu 
và lợi nhuận cho Công ty, đóng góp lớn nhất vào cơ cấu lợi nhuận với tỷ trọng 
khoảng 70% - 85%. Mảng này tập trung vào 3 phân khúc chính: Cao cấp (dòng 
Charmington), Trung cấp (dòng Carillon) và Phức hợp (dòng Jamona). Chất lượng 
sản phẩm TTC Land hướng tới là “Căn hộ năng lượng xanh”, một sự kết hợp giữa 
việc sử dụng  nguồn năng lượng tái tạo kết hợp với việc xây dựng tối đa các mảng 
xanh bảo vệ môi trường. TTC Land đã và đang áp dụng những thiết kế khoa học và 
hợp lý đạt được tính thẩm mỹ về mặt bên ngoài  đảm bảo nhận diện thương hiệu 
TTC LAND, nội thất bên trong sử dụng trang thiết bị thông minh đảm bảo tiện nghi 
nhất cho chủ nhân căn hộ.

Bất động sản cho thuê

Giúp tạo ra nguồn thu nhập ổn định, giúp cân đối chi phí hoạt động, đóng góp từ 
10% - 15% vào cơ cấu lợi nhuận.

197196 21
Báo cáo thường niên

TTC LAND



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Xu hướng phát triển

Bắt kịp theo xu thế khai thác và tạo tính tương 
hỗ cân bằng giữa các khu đô thị kinh tế, các 
dự  án dân cư độc lập ngoài trung tâm, hoặc 
các khu dân cư gắn liền hệ sinh thái công 
nghiệp, vùng  kinh tế mới; tuyến quy hoạch 
giao thông huyết mạch đang được quan tâm 
phát triển nhằm đón đầu làn sóng chuyển 
dịch cơ cấu dân số, nguồn lực lao động giữa 
các vùng. Đây được xem là kênh đầu tư chủ 
đạo của nhóm NĐT, đặc biệt là nhóm NĐT có 
lượng vốn vừa phải  trên thị trường.

Với nền tảng cầu nối cũng như mối quan hệ 
đồng hành sâu sắc giữa TTC Land và Chính 
quyền địa phương (nơi Công ty đã, đang và 
chuẩn bị đầu tư), TTC Land tự tin trong việc 
nắm bắt cơ hội khai thác các quỹ đất dự án, 
dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng kịp thời 
nhu cầu theo xu thế chung của thị trường. 
Đặc biệt khu vực Tây Ninh, Đồng Nai, Long 
An… nơi mà TTC Land đang có lợi thế từ hệ 
sinh thái TTC Group.

Hiện tại, lượng quỹ đất TTC Land đang triển khai 
khai thác chủ yếu tập trung vào BĐS dân dụng  
lên tới 32ha (tập trung ở Tp. Hồ Chí Minh, Lâm 
Đồng và Đà Nẵng). BĐS dân dụng với  lượng sản 
phẩm đa dạng từ trung cấp – cao cấp, các khu 
phức hợp phân bố từ trung tâm TP Hồ Chí Minh 
như Quận 4, Quận 5, Quận 7, Tân Phú, Phú Nhuận 
và trải dài đều ra các quận huyện tiềm năng như 
Bình Chánh, Củ Chi, …

Trong chiến lược hướng đến năm 2025, TTC 
Land sẽ tiếp tục triển khai 11 dự án trên quỹ đất 
có sẵn ở TP.HCM, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Ngoài 
ra, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, công ty sẽ 
tiếp tục tìm kiếm phát triển những dự án mới 
thuộc các khu đô thị vệ tinh ven TP.HCM như 
Đồng Nai, Long An, hoặc những nơi có đầu tư hạ 
tầng mạnh từ Nhà Nước như Phú Quốc …. TTC 
Land sẽ phấn đấu với mục tiêu mang về ít nhất 
1- 2 quỹ đất mới (quy mô từ 5-15 ha/dự án) mỗi 
năm, đây sẽ là bước tiến quan trọng việc tích lũy 
quỹ đất mới dài hạn, làm tiền đề phát triển của 
công ty tầm nhìn đến năm 2030.

Đối với mảng BĐS Dân dụng Thời gian đầu tư tối đa 4 năm, trong đó hoàn thiện pháp lý trong 2 
năm đầu và  triển khai xây dựng, bán hàng, hoàn thiện trong 2 năm 
cuối. Tập trung tìm kiếm những dự án thuộc các khu đô thị vệ tinh 
ven TP.HCM như Đồng Nai, Long An hoặc nơi có đầu tư hạ tầng mạnh 
từ Nhà Nước như Phú Quốc, ưu tiên đất sạch, có pháp lý rõ ràng, thời 
gian triển khai nhanh để M&A. Theo đó đặc biệt quan tâm các dự án 
có quy hoạch 1/500 và hoàn tất công tác đền bù – giải phóng mặt 
bằng. Dự án khi lựa chọn M&A phải đáp ứng yêu cầu về hiệu quả tài 
chính: IRR >=20%, ROI >=30%, Biên LN >=20%, NPV >0.

Đối với mảng BĐS cho thuê Thời gian đầu tư tối đa 4 năm, trong đó hoàn thiện pháp lý trong 2 
năm đầu và  triển khai xây dựng, bán hàng, hoàn thiện trong 2 năm 
cuối. Tập trung tìm kiếm những dự án tại các khu vực nội thành 
TP.HCM, hoặc khu vực trung tâm của các tỉnh thành khác, nơi có 
mật độ dân cư đông, thương mại sầm uất. Ưu tiên các dự án có quy 
hoạch 1/500 và hoàn tất công tác đền bù – giải phóng mặt bằng. Dự 
án khi lựa chọn M&A phải đáp ứng yêu cầu về hiệu quả tài chính: IRR 
>=15%, ROI >=20%, Biên LN >=40%, NPV >0.

Nguyên tắc phát triển

CHIẾN LƯỢC VỀ TÀI CHÍNH Trong giai đoạn 2022 – 2023,  doanh thu ghi nhận chủ yếu từ việc 
bàn giao các dự án Panomax, Charmington Iris, Charmington Tân 
Sơn Nhất. Trong giai  đoạn từ 2024 - 2025, ngoài việc ghi nhận doanh 
thu từ các dự án hiện hữu như Charmington Dragonic, Dự án Củ Chi, 
còn có sự đóng góp từ các dự án M&A mới.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TTC LAND ĐẾN NĂM 2025
(Tiếp theo)
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Với sứ mệnh “Vì cộng đồng - Kiến tạo an cư”, trong chặng đường phát triển của mình, TTC Land 
không chỉ đơn thuần xây dựng những ngôi nhà, kiến tạo ra không gian và môi trường sống tốt nhất 
mà còn luôn hướng tới cộng đồng bằng những hoạt động cụ thể. Đây được xem như truyền thống, 
là kim chỉ nam cho các hoạt động phát triển “Vì cộng đồng” của TTC Land.

Hiện nay, bên cạnh những hoạt động kinh 
doanh, hoạt động xã hội, thiện nguyện 
là một trong những hoạt động được TTC 
Land chú trọng quan tâm và ra sức thực 
hiện một cách toàn diện. Trên tinh thần 
“Uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương 
ái” cùng quan điểm xem sự phát triển bền 
vững của xã hội là nền tảng phát triển vững 
chắc của Công ty, TTC Land đã, đang và 
sẽ luôn ý thức được trách nhiệm của mình 
với cộng đồng và xã hội bởi sự thành công 
của một doanh nghiệp không đơn thuần là 
những con số doanh thu trên BCTC mà còn 
là những giá trị thiết thực, nhân văn và lâu 
dài mà doanh nghiệp đó dựng xây, đóng 
góp cho cộng đồng.

Nhận thức được giá trị thiết thực đối với cộng đồng, 
trong nhiều năm qua TTC Land luôn dành ngân sách 
cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những 
hoạt động hỗ trợ đẩy lùi đại dịch Covid-19 suốt 
những tháng cuối năm 2021 vừa qua. TTC Land ghi 
dấu với nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ thiết bị, 
máy móc điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, chia 
sẻ nhu yếu phẩm cho cư dân và CBNV trong những 
ngày thành phố giãn cách vì dịch bệnh. Đồng thời tổ 
chức các Chương trình trao học bổng khuyến học, 
tổ chức nhiều chuyến công tác xã hội, quyên góp, 
thăm và tặng quà cho các mái ấm trẻ mồ côi, viện 
dưỡng lão, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, … Tất 
cả các hoạt động xã hội do TTC Land tổ chức luôn 
xuất phát từ nhận thức trách nhiệm với cộng đồng 
và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
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Hàng năm, Khang Điền xem xét đánh giá lại các lĩnh vực trọng yếu đã báo cáo trong các năm 
trước và tiếp tục cập nhật các yếu tố quan trọng hoặc loại bỏ các yếu tố không còn liên quan đến 
khả năng phát triển bền vững của Công ty về lâu dài.

Chúng tôi nhận thấy các lĩnh vực và yếu tố trọng yếu trong báo cáo phát triển bền vững các năm 
trước vẫn đóng vai trò quan trọng trong năm 2020. Các lĩnh vực và yếu tố này có mối tương quan 
với việc duy trì và mở rộng quy mô hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty, có xét đến tác 
động của biến đổi khí hậu và quá trình phát triển dự án lên môi trường, trách nhiệm với người 
lao động và cộng đồng địa phương. Trong năm 2020, chúng tôi tiếp tục triển khai hoạt động đầu tư 
và kinh doanh có xét đến các lĩnh vực trọng yếu liên quan đến các chủ đề về phát triển bền vững 
nêu trên.

 THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Báo cáo Phát triển bền vững này là báo cáo thứ năm kể từ lần phát hành báo cáo phát triển 
bền vững thứ nhất vào năm 2016. Đối với Báo cáo thực hiện năm nay, Khang Điền đã tham khảo 
các tài liệu sau: Hướng dẫn Công bố thông tin về Môi trường, Xã hội của Vietnam ARA năm 2017; 
Bộ Tiêu chí Quản trị công ty - Các doanh nghiệp niêm yết năm 2020 của Vietnam Listed Company 
Award; Sổ tay Các Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông 
tư 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính. 

Báo cáo được lập tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, trong ngành đầu tư và kinh doanh bất động 
sản thuộc lĩnh vực tài chính. Thông tin trong báo cáo cho năm tài chính 2020, bắt đầu từ ngày 
01/01/2020 và kết thúc ngày 31/12/2020. 

Báo cáo bao gồm hoạt động kinh doanh của Khang Điền (“Công ty”, gồm Công ty mẹ và các công 
ty con) là một phần của Báo cáo thường niên 2020 phát hành để cung cấp thông tin đến cổ đông 
và các bên liên quan. Chúng tôi duy trì việc xem xét những chủ đề liên quan đến phát triển bền 
vững của Khang Điền trong quá trình hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản và chúng tôi 
có sự đánh giá lại để cải tiến cũng như thể hiện đầy đủ hơn nội dung báo cáo phát triển bền vững 
trong các năm sau.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý vị. Mọi ý kiến đóng góp, 
thắc mắc liên quan đến vấn đề phát triển bền vững, Quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Website: www.khangdien.com.vn

Tel: +84 8 3820 8858 - Ext. 634

Fax: +84 8 3820 8859

Địa chỉ Văn phòng trụ sở chính: Suite 1&2, Tầng 11, Saigon Centre Office Tower 2, 67 Lê Lợi, Q.1, 
TP. Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHANG ĐIỀN BÁO CÁO TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO TÀI CHÍNHBÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGQUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Những thập niên qua, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi 
khí hậu toàn cầu đã tác động mạnh mẽ, gây ra nhiều ảnh hưởng, 
thiệt hại đến sự phát triển kinh tế, xã hội. TTC Land luôn ý thức 
được rằng bảo vệ môi trường chính là bảo vệ từng cá nhân, 
từng gia đình, từng doanh nghiệp và rộng hơn là phục vụ cho 
sự phát triển bền vững của xã hội. Bảo vệ môi trường không 
có nghĩa là phải làm gì đó cao siêu, chỉ đơn giản là đừng hành 
động hủy hoại và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, đặc biệt 
là tài nguyên không thể tái tạo.

SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Với tính chất đặc thù là nhà phát triển BĐS, năng lượng sử dụng tại TTC Land được kiểm 
soát qua thời gian vận hành, khoảng cách di chuyển nguyên vật liệu, sử dụng các thiết bị 
mới có hiệu suất cao, hạn chế thất thoát nguyên liệu và tiết kiệm năng lượng... Bên cạnh đó 
là việc áp dụng các công nghệ mới trong quá trình thi công và vận hành hệ thống các dự án, 
cũng như theo dõi, kiểm soát các thiết bị điện hoạt động trong suốt quá trình vận hành hệ 
thống nhằm giảm điện năng tiêu thụ. Các giải pháp sử dụng đèn LED thay thế cho đèn huỳnh 
quang và đèn compact được triển khai rộng rãi.

Ngoài ra, để tiết kiệm năng lượng điện cho các dự án đã bàn giao, việc ứng dụng pin năng 
lượng mặt trời cũng đang được triển khai thông qua công tác đầu tư xây dựng và lắp đặt các 
tấm pin mặt trời áp mái ngay tại dự án đã bàn giao của Công ty. Trong kế hoạch phát triển 
các dự án kế tiếp, TTC Land tiếp tục thực hiện đầu tư các giải pháp sử dụng năng lượng mặt 
trời nhằm tối ưu hóa nguồn năng lượng tiêu thụ tại mỗi dự án xây dựng của mình.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI AN TOÀN

Trong năm 2021, nhiệm vụ quản lý nước thải và chất thải phát sinh được theo dõi và giám 
sát chặt chẽ, TTC Land thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát lượng nước thải và chất 
thải từ các dự án. Nguồn nước thải từ quá trình xây dựng vận hành các công trình dự án 
được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, đồng thời đảm bảo các kết quả quan trắc được báo 
cáo thường xuyên cho cơ quan quản lý 06 tháng 01 lần theo yêu cầu.

Chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng luôn được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo việc 
thu gom và xử lý được thực hiện bởi các đơn vị thi công có năng lực, kiểm soát tối đa các tác 
động đến môi trường. Trong việc triển khai thực tế, Ban Quản lý dự án kết hợp cùng các bộ 
phận liên quan luôn chú trọng và tăng cường các công tác kiểm tra, kiểm soát và phối hợp 
cùng các nhà thầu nhằm nâng cao hiệu quả hạn chế chất thải, xác định rõ trách nhiệm và vai 
trò của các BLQ trong việc xử lý nước thải và chất thải một cách an toàn.
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là nhân 
lực hay còn gọi là Người lao động. Họ là lực lượng tham gia chính và trực tiếp vào các hoạt động của tổ 
chức, là những chủ thể sáng tạo và phát huy những thế mạnh vốn có của doanh nghiệp. Nhận thức được 
điều đó, trong hành trình phát triển của mình, Công ty đã đưa ra triết lý quản trị “Chiến lược phát triển 
khởi nguồn từ con người” làm định hướng điều hành và quản trị xuyên suốt của Công ty.

TTC Land xem việc trọng nhân, dụng nhân là mấu chốt để xây nên một TTC Land mạnh từ nội lực. Do 
đó, những chính sách ban hành từ Tuyển dụng, Đào tạo, Lương-Thưởng-Phúc lợi và Đánh giá hiệu quả 
công việc đều hướng tới “trồng người” vì sự phát triển bền vững và lâu dài trên con đường kiến tạo tương 
lai của Công ty. 

Môi trường làm việc
Công ty luôn đầu tư cải thiện môi trường làm việc 
của CBNV, xây dựng một môi trường làm việc thân 
thiện và bình đẳng, góp phần tạo ra lực đẩy gia 
tăng năng suất. TTC Land luôn mong muốn trở 
thành một phần trong từng giai đoạn sống của 
mỗi CBNV.

Văn hóa Công ty
Văn hóa Công ty được xây dựng dựa trên nền tảng 
và 6 giá trị cốt lõi: Đoàn kết – Kỷ luật – Chủ động 
– Trách nhiệm – Trung thực – Chính trực giữa BLĐ 
cùng toàn thể CBNV. Chính vì vậy, mọi người luôn 
mang trong mình những giá trị cốt lõi đó làm kim 
chỉ nam cho mọi hành xử và giao tiếp.

Đoàn kết: là điều tập thể TTC Land làm 
cùng nhau, là góp phần xây dựng TTC 
Land thành một khối thống nhất vì một 
mục tiêu chung.

Kỷ luật: luôn giờ giấc, đúng deadline, tuân 
thủ chỉ đạo.

Chủ động: công việc phải được giải quyết 
theo những gì xảy ra ở thời gian thực, 
không phải đợi lãnh đạo nhắc mới làm.

Trách nhiệm: phải xoắn tay vào xử lý vấn 
đề khi nó xảy ra, không để lại hậu quả cho 
tổ chức.

Trung thực: dám nói những suy nghĩ của 
mình để tốt cho tổ chức dù ngược ý lãnh 
đạo, không có kiểu nghĩ một đàng nói một 
nẻo, nói nhìn mặt người nghe.

Chính trực: lao động hăng say, thu nhập 
nhận được phải thơm mồ hôi và chất xám.

Tuyển dụng nhân sự
Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu và quy mô hoạt động 
của Công ty, hàng năm Công ty đều có kế hoạch 
rà soát định biên cụ thể từ đó xây dựng kế hoạch 
tuyển dụng lao động với mục tiêu tuyển chọn và 
sắp xếp được lao động có trình độ và năng lực 
chuyên môn phù hợp với từng vị trí làm việc tại 
Công ty. 

Khi sử dụng nhân sự hợp lý đồng nghĩa với việc 
từng vị trí sẽ có những việc làm phù hợp với năng 
lực của mình, giúp nhân sự có động lực cố gắng 
và phát huy mạnh mẽ. Tùy theo từng vị trí công 
việc cụ thể mà Công ty có những tiêu chuẩn riêng 
nhưng tất cả các vị trí đều phải đáp ứng các yêu 
cầu cơ bản như tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung 
cấp và có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh 
vực hoạt động của Công ty; nhiệt tình hết lòng vì 
công việc, chủ động sáng tạo trong công việc. 

Đối với các vị trí quan trọng, yêu cầu tuyển dụng 
được quan tâm chặt chẽ hơn với các điều kiện cao 
hơn như kinh nghiệm công tác, năng lực chuyên 
môn cao, khả năng quản trị đội nhóm, trình độ 
ngoại ngữ và tin học,…

Đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực
Công ty luôn chú trọng việc đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV trong 
Công ty; thường xuyên tổ chức các chương 
trình đào tạo, chương trình định kỳ hằng năm 
của TTC Land và TTC Group để phát triển tối 
ưu kĩ năng của người lao động. 

Mỗi nhân viên có Lộ trình thăng tiến (Career 
Path) và Kế hoạch Phát triển nghề nghiệp 
(Work Development Plan). Trên mỗi bước đi 
đó đều có sự đồng hành của Công ty qua từng 
khóa học thiết kế chỉnh chu, hình thức, phong 
phú, thu hút, hướng đến mục tiêu ứng dụng 
sau khi học. 

Lương, thưởng và phúc lợi
Chính sách lương của Công ty được xây dựng phù hợp 
với đặc trưng ngành nghề hoạt động. Mục tiêu của 
Công ty là đảm bảo cho người lao động được hưởng 
đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước, lương 
phải phù hợp bới trình độ, năng lực và công việc chuyên 
môn của từng người. Do vậy, người lao động trong 
Công ty ngoài việc được hưởng lương quy định còn 
được hưởng phần tăng thêm phù hợp với năng suất và 
hiệu quả công việc.

Ngoài ra, nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, nhân 
viên trong Công ty hăng hái tích cực trong công việc, 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả 
công việc, ngoài chính sách khen thưởng định kỳ hằng 
năm cho người lao động. TTC Land còn có chủ trương 
khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể hoàn 
thành xuất sắc công việc được giao hoặc có những 
sáng kiến kỹ thuật, cản tiến quản lý,… đem lại những 
hiệu quả thiết thực cho kết quả hoạt động chung của 
toàn Công ty.

Bên cạnh đó, hằng năm nhân viên Công ty còn được 
hưởng các chế độ phúc lợi vào các dịp lễ, tết; được 
Công ty quan tâm tổ chức cho các chuyến đi tham 
quan, nghỉ dưỡng, team building. Bên cạnh đó, Công ty 
luôn trích một phần lợi nhuận hằng năm làm quỹ phúc 
lợi để thăm hỏi CBNV và gia đình khi có việc riêng như 
cưới hỏi, đau ốm,… Công ty cũng luôn duy trì đều đặn 
các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên để cán 
bộ, nhân viên tham gia các hoạt động đoàn thể.
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo 
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103002210 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 3 năm 2004, và các Giấy Chứng nhận Đăng 
ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó. 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCK 
HCM”) với mã SCR theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHCM do SGDCK HCM cấp ngày 18 tháng 11 năm 
2016.

Hoạt động chính theo đăng ký trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) là kinh 
doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sỡ hữu, đất thuê; kinh doanh nhà; đầu tư xây dựng 
kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng; hoạt 
động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; đại lý môi giới, đấu giá, 
cung cấp dịch vụ tư vấn kiến trúc và kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Công ty có trụ sở chính tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

THÔNG TIN CHUNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch

Ông Võ Quốc Khánh Phó chủ tịch
(bổ nhiệm ngày 4 tháng 5 năm 2021)

Ông Bùi Tiến Thắng Phó chủ tịch
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Ông Nguyễn Thành Chương Thành viên độc lập

Ông Hoàng Mạnh Tiến Thành viên độc lập
(bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Bà Trần Diệp Phượng Nhi Thành viên
(bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Bà Trần Thiện Thanh Thùy Thành viên độc lập
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Ông Phạm Phú Tuấn Thành viên
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Ông Vũ Quốc Thái Thành viên
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)
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VNĐ

Mã số
Thuyết 
minh

2018 2017

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua tài sản cố định, bất động sản đầu tư và tài 
sản dài hạn khác

21 (55.221.648.004) (99.125.153.264)

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và bất động sản đầu tư 22 397.849.517.171 40.876.363.636

Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 23 (181.431.553.758) (252.409.051.403)

Tiền chi cho vay các đơn vị khác 23 (2.555.276.862.635) (2.376.970.966.328)

Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 24 169.194.421.667 178.698.161.709

Tiền thu hồi từ cho vay các đơn vị khác 24 1.945.737.535.174 2.367.375.000.000

Tiền chi mua lại công ty con 25 (834.079.300.000) -

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 (631.937.620.000) (690.383.472.088)

Tiền thu hồi từ thanh lý các khoản đầu tư vào các đơn vị khác 26 172.073.397.000 95.129.657.242

Tiền thu lãi cho vay và cổ tức 26 298.842.283.929 174.673.014.957

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư 30 (1.274.249.829.456) (562.136.445.539)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 731.433.700.000 -

Thu từ vay ngắn hạn và dài hạn 33 2.936.469.723.356 2.968.999.745.695

Tiền trả nợ gốc vay 34 (2.670.692.087.058) (2.137.030.705.856)

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (262.089.672) (262.089.672)

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính 40 996.949.246.626 831.706.950.167

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 39.150.918.803 (383.604.934.931)

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 54.968.812.805 438.573.747.736

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 
(70 = 50 + 60) 70 4 94.119.731.608 54.968.812.805

Ngày 28 tháng 03 năm 2019

Người lập: Người duyệt:

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo Bùi Tiến Thắng

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
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Tiền trả nợ gốc vay 34 (2.670.692.087.058) (2.137.030.705.856)

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (262.089.672) (262.089.672)

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính 40 996.949.246.626 831.706.950.167

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 39.150.918.803 (383.604.934.931)

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 54.968.812.805 438.573.747.736

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 
(70 = 50 + 60) 70 4 94.119.731.608 54.968.812.805
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RIÊNG
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TIỂU BAN KIỂM TOÁN 
TRỰC THUỘC HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hoàng Mạnh Tiến Chủ tịch 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Ông Nguyễn Thành Chương Chủ tịch 
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Thành viên 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Bà Trần Diệp Phượng Nhi Thành viên 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Bà Trần Thiện Thanh Thùy Thành viên 
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021) 

Bà Lê Thị Xuân Đức Thành viên
(miễn nhiệm ngày 17 tháng 5 năm 2021)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ông Vũ Quốc Khánh Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Khuê Phó Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Sơn Trung Phó Tổng Giám đốc 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Phó Tổng Giám đốc
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 7 năm 2021)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Bà Nguyễn Thùy Vân.

Ông Võ Quốc Khánh được ủy quyền để ký báo cáo tài chính riêng kèm theo cho năm tài chính kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2021 theo Thư Ủy quyền số 02/2021/GUQ-TTCLAND ngày 29 tháng 10 năm 2021.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính riêng cho từng năm tài chính phản ánh trung 
thực và hợp lý tình hình tài chính riêng, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng 
của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính riêng này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả những 
sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài 
chính riêng; và

Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể 
cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình 
hình tài chính riêng của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách 
kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý 
các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi 
gian lận và những vi phạm khác. 

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính riêng kèm theo.

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 

Chúng tôi phê duyệt báo cáo tài chính riêng kèm theo. Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ 
kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 
riêng.

Công ty có các công ty con như được trình bày trong báo cáo tài chính. Công ty đã lập báo cáo tài chính riêng này 
nhằm đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin, cụ thể là theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC - Hướng 
dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cũng theo quy định tại các văn bản này, Công ty cũng 
đã lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn“) cho năm tài chính kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2021 (“báo cáo tài chính hợp nhất”) đề ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Người sử dụng báo cáo tài chính riêng nên đọc báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất nói trên để có 
được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn.

Thay mặt Hội đồng Quản trị:

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

THÔNG TIN CHUNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (“Công ty”) trình bày báo cáo này cùng với báo 
cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 
(“Công ty”) được lập ngày 30 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 6 đến trang 61, bao gồm bảng cân 
đối kế toán riêng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của 
Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà 
Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có 
sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 
toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu 
hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu 
và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm 
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm 
lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù 
hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 
Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng 
và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo 
cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 
yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn 
mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Ernst & Young Vietnam Limited 

20th Floor, Bitexco Financial Tower 
2 Hai Trieu Street, District 1 Ho Chi 
Minh City, S.R. of VietnamBuilding a better working world

Tel: +84 28 3824 5252 

Fax: +84 28 3824 5250 

ey.com

Số tham chiếu: 61466670/22637098/HN
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B01 - DN

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 4.298.984.852.253 5.540.085.911.766

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5 29.439.120.468 154.422.112.097

1. Tiền 111 18.869.481.194 94.056.993.147

2. Các khoản tương đương tiền 112 10.569.639.274 60.365.118.950

II. Đầu tư ngắn hạn 120 69.141.902.272 63.547.079.452

1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 6 69.141.902.272 63.547.079.452

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.750.229.394.238 3.381.765.983.965

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 7 185.702.573.064 274.424.009.202

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 8 591.017.143.779 552.588.176.692

3. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 9 1.339.728.712.445 1.444.592.394.445

4. Phải thu ngắn hạn khác 136 10 635.934.133.876 1.115.966.572.552

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 7, 10 (2.153.168.926) (5.805.168.926)

IV. Hàng tồn kho 140 11 1.438.688.899.349 1.923.486.457.582

1. Hàng tồn kho 141 1.440.158.146.906 1.923.486.457.582

2. Dự phòng hàng tồn kho 149 (1.469.247.557) -

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 11.485.535.926 16.864.278.670

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 10.774.865.038 10.864.175.620

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 710.670.888 6.000.103.050

VND

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B01 - DN

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200  4.029.791.022.783 3.863.737.262.688

I. Các khoản phải thu dài hạn 210  261.978.085.640 212.575.485.640

1.  Trả trước cho người bán dài hạn 212  696.817.582 1.294.217.582

2.  Phải thu dài hạn khác 216 10 261.281.268.058 211.281.268.058

II. Tài sản cố định 220  105.073.065.591 103.749.522.463

1. Tài sản cố định hữu hình 221 13 1.905.493.271 2.545.909.794

- Nguyên giá 222  14.103.718.975 13.624.292.975

- Giá trị khấu hao lũy kế 223  (12.198.225.704) (11.078.383.181)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 14 2.180.785.344 -

- Nguyên giá 225  2.426.950.909 -

- Giá trị khấu hao lũy kế 226  (246.165.565) -

3. Tài sản cố định vô hình 227 15 100.986.786.976 101.203.612.669

- Nguyên giá 228  110.532.970.731 108.793.720.731

- Giá trị hao mòn lũy kế 229  (9.546.183.755) (7.590.108.062)

III.  Bất động sản đầu tư 230 16 531.158.642.525 555.474.350.782

1. Nguyên giá 231  593.213.668.744 593.213.668.744

2. Giá trị khấu hao lũy kế 232  (62.055.026.219) (37.739.317.962)

IV.  Tài sản dở dang dài hạn 240  17 2.757.775.000 1.097.415.000

1.     Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 2.757.775.000 1.097.415.000

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B01 - DN

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (TIẾP THEO)  

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 18 2.896.352.456.707 2.683.516.067.223

1. Đầu tư vào công ty con 251  2.555.754.639.561 2.518.965.672.911

2. Đầu tư vào công ty liên kết 252  10.600.000.000 10.600.000.000

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253  410.065.325.491 256.432.650.491

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254  (85.067.508.345) (102.482.256.179)

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 5.000.000.000 -

VI. Tài sản dài hạn khác 260  232.470.997.320 307.324.421.580

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12 232.470.997.320 307.324.421.580

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270  8.328.775.875.036 9.403.823.174.454

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B01 - DN

NGUỒN VỐN
Mã 
số

Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

C. NỢ PHẢI TRẢ 300 3.770.456.667.362 4.956.103.900.584

I. Nợ ngắn hạn 310 3.117.747.424.007 4.109.355.833.406

1.Phải trả người bán ngắn hạn 311 19 69.661.675.937 68.298.283.785

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 20 1.297.022.898.178 738.145.986.939

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 114.441.342.939 33.208.723.976

4. Phải trả người lao động 314 21 605.028.305 694.190.865

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 22 325.769.328.816 263.535.434.711

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
 

318
23 10.839.571.200 11.238.033.891

7. Phải trả ngắn hạn khác
 

319
24 610.142.721.264 1.734.364.709.431

8. Vay ngắn hạn 320 25 657.900.910.001 1.233.103.097.445

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 31.363.947.367 26.767.372.363

II. Nợ dài hạn 330 652.709.243.355 846.748.067.178

1. Chi phí phải trả dài hạn 333 22 133.063.083.199 134.666.390.880

2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 23 14.267.606.057 24.599.804.640

3. Phải trả dài hạn khác 337 24 289.142.294.034 287.581.871.658

4. Vay dài hạn 338 25 216.236.260.065 399.900.000.000

VND VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B02 - DN

NGUỒN VỐN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 4.558.319.207.674 4.447.719.273.870

I. Vốn chủ sở hữu 410 26.1 4.558.319.207.674 4.447.719.273.870

1. Vốn cổ phần 411 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000

2.  Thặng dư vốn cổ phần 412 333.257.781.211 333.257.781.211

3. Quỹ đầu tư phát triển 418 146.172.220.708 140.690.363.892

4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 24.890.292.522 24.890.292.522

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 390.435.883.233 285.317.806.245

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 
đến cuối năm trước

421a 261.724.845.369 175.680.669.924

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 
này

421b 128.711.037.864 109.637.136.321

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440  8.328.775.875.036 9.403.823.174.454

Nguyễn Văn Thanh

Người lập

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Võ Quốc Khánh

Phó Chủ tịch

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B02 - DN

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 27.1 1.532.014.610.370 680.156.342.820

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 27.1 (9.265.591.533) (5.519.883.332)

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

10 27.1 1.522.749.018.837 674.636.459.488

4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 28 (1.268.448.737.332) (1.032.003.656.373)

5. Lợi nhuận (lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

20 254.300.281.505 (357.367.196.885)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 27.2 359.155.424.815 683.295.343.771

7. Chi phí tài chính 22 29 (288.771.354.722) (203.815.475.607)

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 (117.644.410.299) (200.492.626.184)

8. Chi phí bán hàng 25 30 (113.532.068.689) (87.540.554.755)

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 30 (63.155.900.060) (65.385.010.491)

10. Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động kinh 
doanh

30 147.996.382.849 (30.812.893.967)

11. Thu nhập khác 31 31 31.314.709.160 106.696.267.766

12. Chi phí khác 32 31 (22.712.036.324) (824.374.345)

13. Lợi nhuận khác 40 31 8.602.672.836 105.871.893.421

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 50 156.599.055.685 75.058.999.454

15. (Chi phí) thu nhập thuế TNDN hiện hành 51 31.2 (27.888.017.821) 34.578.136.867

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 128.711.037.864 109.637.136.321

Nguyễn Văn Thanh

Người lập

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Võ Quốc Khánh

Phó Chủ tịch

VND VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B03 - DN

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 01 156.599.055.685 75.058.999.454

Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao và hao mòn tài sản cố định và  
bất động sản đầu tư

02 13,14,15 27.637.792.038 25.253.216.312

Hoàn nhập dự phòng 03 (19.597.500.277) (6.736.797.159)

Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (359.155.424.815) (678.116.332.575)

Chi phí đi vay 06 29 117.644.410.299 200.492.626.184

Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi 
vốn lưu động

08 (76.871.667.070) (384.048.287.784)

Giảm các khoản phải thu 09 713.519.471.389 592.752.793.104

Giảm giảm hàng tồn kho  10 483.328.310.676 714.667.001.980

Giảm các khoản phải trả 11 (516.492.417.570) (167.225.397.151)

Giảm (tăng) chi phí trả trước  12 74.942.734.842 (8.011.302.539)

Tiền lãi vay đã trả 14 (60.299.201.162) (199.524.944.717)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 21 (118.690.235) -

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (13.514.529.056) (11.722.068.762)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh

20 604.494.011.814 536.887.794.131

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B03 - DN

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 
ĐẦU TƯ

Tiền chi để mua sắm tài sản cố định 
và bất động sản đầu tư

21 (6.305.986.909) (98.883.263.330)

Tiền chi cho vay 23 (4.870.144.271.628) (1.008.599.200.000)

Tiền thu hồi cho vay 24 4.859.549.448.808 1.188.451.523.779 

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị 
khác

25 (190.421.641.650) (654.943.685.084)

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn 
vị khác

26 - 639.760.228.804 

Tiền thu lãi cho vay và cổ tức 27 236.711.375.315 264.712.819.713 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư

30 29.388.923.936 330.498.423.882

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 
TÀI CHÍNH

Tiền thu từ đi vay 33 1.037.284.208.114 1.668.865.008.712

Tiền trả nợ gốc vay 34 25 (1.796.150.135.493) (2.444.926.256.664)

Lưu chuyển tiền thuần hoạt động tài 
chính

40 (758.865.927.379) (776.061.247.952)

Lưu chuyển tiền và tương đương tiền 
thuần trong năm

50 (124.982.991.629) 91.324.970.061

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 154.422.112.097 63.097.142.036

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 5 29.439.120.468 154.422.112.097

Nguyễn Văn Thanh

Người lập

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Võ Quốc Khánh

Phó Chủ tịch

VND VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Địa điểm Tình trạng
Ngành nghề 
kinh doanh

Tỷ lệ 
sở hữu

%

Tỷ lệ 
biểu quyết

%

Công ty con

Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch 
vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

(“TPHCM”)
Đang hoạt động

Kinh doanh 
bất động sản

100,00 100,00

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất 
động sản Đông Sài Gòn

TPHCM Đang hoạt động Bất động sản 99,89 99,89

Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc TPHCM Đang hoạt động
Xây dựng và 

bất động sản
92,20 92,20

Công ty TNHH Quản lý Dịch vụ Bất 
động sản Sài Gòn Thương Tín

TPHCM Đang hoạt động
Kinh doanh 

bất động sản
50,00 50,00

Công ty Cổ phần Mai Lan TPHCM Đang hoạt động Dịch vụ 90,17 90,17

Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu 
Tre

TPHCM Đang hoạt động 74,00 74,00

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển 
Bất động sản Hùng Anh Năm

TPHCM Đang hoạt động Bất động sản 100,00 100,00

Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn 
Kim Đà Nẵng

Đà Nẵng Đang hoạt động
Bất động sản 

và dịch vụ 
thương mại

94,68 94,68

Công ty TNHH MTV TTC Land Retail 
Management

TPHCM Đang hoạt động
Kinh doanh 

bất động sản
100,00 100,00

Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động 
sản TTC Land Phú Quốc

Kiên Giang Đang hoạt động Bất động sản 100,00 100,00

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản 
TTC Land Hưng Điền

TPHCM Đang hoạt động Bất động sản 61,00 61,00

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY (tiếp theo)1.

Công ty Địa điểm Tình trạng
Ngành nghề 
kinh doanh

Tỷ lệ 
sở hữu

%

Tỷ lệ 
biểu quyết

%

Công ty liên kết

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản 
Kim Thành

TPHCM
Đang hoạt động Bất động sản 48,00 48,00

Công ty Cổ phần Đầu tư SVG TPHCM Đang hoạt động
Sản xuất và 

xây dựng
50,00 (*)

(*) Công ty nắm giữ quyền biểu quyết không tương ứng với tỷ lệ lợi ích trong công ty này (Thuyết minh số 18.2).

Hoạt động kinh doanh chính đăng ký trong năm hiện tại của Công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 
đất thuộc chủ sở hữu, đất thuê; kinh doanh nhà; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu 
dân cư; cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn, môi giới, đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; hoạt động tư vấn quản lý; nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; 
đại lý môi giới, đấu giá; cung cấp dịch vụ tư vấn kiến trúc và kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. 

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 157 (ngày 31 tháng 12 năm 2020: 169).

CƠ SỞ TRÌNH BÀY 

Mục đích lập báo cáo tài chính riêng

2.

2.1

1.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có mười một (11) công ty con trực tiếp và hai (2) công ty liên kết với chi 
tiết như sau: (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh 
nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103002210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 3 năm 2004, và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCK HCM”) với mã 
giao dịch SCR theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHCM do SGDCK HCM cấp ngày 18 tháng 11 năm 2016.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có mười một (11) công ty con trực tiếp và hai (2) công ty liên kết với chi 
tiết như sau:

Công ty có các công ty con như được trình bày tại Thuyết minh số 18.1. Công ty đã lập báo cáo tài chính riêng này 
nhằm đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin, cụ thể là theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC - Hướng 
dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cũng theo quy định tại các văn bản này, Công ty cũng 
đã lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2021 đề ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Người sử dụng báo cáo tài chính riêng nên đọc báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất nói trên để có 
được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn.
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Báo cáo tài chính riêng của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (“VND”) phù hợp với Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam khác do Bộ Tài chính ban hành theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(Đợt 1);

- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(Đợt 2);

- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(Đợt 3);

- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(Đợt 4); và

- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(Đợt 5).

Theo đó, báo cáo tài chính riêng được trình bày kèm theo và việc sử dụng báo cáo này không dành cho các đối 
tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam, và hơn 
nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 
tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

Hình thức sổ kế toán được áp dụng của Công ty là Nhật ký chung.

Kỳ kế toán năm của Công ty áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính riêng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc 
vào ngày 31 tháng 12.

Báo cáo tài chính riêng được lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán của Công ty là VND.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có 
thời hạn gốc không quá (3) ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng 
tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Hàng hóa bất động sản

Bất động sản được mua hoặc được xây dựng để bán trong quá trình hoạt động bình thường của Công ty, không 
phải để cho thuê hoặc chờ tăng giá, được ghi nhận là hàng hóa bất động sản theo giá thấp hơn giữa giá thành để 
đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được.

2.

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2
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TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

Hàng tồn kho (tiếp theo)

3.

3.2

3.3

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính riêng theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng 
và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả 
năng thu hồi tại ngày kết thúc năm tài chính. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi 
phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng.

Hàng hóa bất động sản (tiếp theo)

Giá thành của hàng hóa bất động sản bao gồm:

- Chi phí tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;

- Chi phí xây dựng trả cho nhà thầu; và

- Chi phí lãi vay, chi phí tư vấn, thiết kế, chi phí san lấp, đền bù giải phóng mặt bằng, phí tư vấn, thuế chuyển 
nhượng đất, chi phí quản lý xây dựng chung, và các chi phí liên quan khác.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng hóa bất động sản trong điều kiện kinh doanh 
bình thường, dựa trên giá thị trường vào ngày báo cáo và được chiết khấu cho giá trị thời gian của dòng tiền, nếu 
đáng kể, và trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.

Giá vốn của bất động sản đã bán được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng dựa trên các 
chi phí trực tiếp tạo thành bất động sản đó và chi phí chung được phân bổ trên cơ sở diện tích tương ứng của 
bất động sản đó.

Hàng tồn kho khác

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều kiện hiện 
tại và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường 
trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho (chủ yếu là hàng hóa) với giá trị 
được xác định theo chi phí mua theo phương pháp bình quân gia quyền.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong 
giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với hàng tồn kho dựa trên bằng chứng 
hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc năm tài chính.

Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh riêng.

Các khoản phải thu 

CƠ SỞ TRÌNH BÀY (tiếp theo)

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Kỳ kế toán năm

Đơn vị tiền tệ trong kế toán

TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Tiền và các khoản tương đương tiền

Hàng tồn kho 
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3.    TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

3.4  Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản 
vào hoạt động như dự kiến. 

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, 
sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi phát sinh. 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý tài sản (là phần 
chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh riêng.

3.5  Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản 
vào sử dụng như dự kiến. 

Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố định vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và các chi phí khác 
được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi phát sinh. 

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý tài sản (là phần 
chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh riêng.

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận như tài sản vô hình khi Công ty nắm giữ đất này để sử dụng trong sản xuất, kinh 
doanh cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê và Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa đất vào trạng 
thái sẵn sàng để sử dụng. Quyền sử dụng đất với thời gian sử dụng lâu dài thì không hao mòn. 

3.6.  Thuê tài sản

Việc xác định một thỏa thuận có phải là thỏa thuận thuê tài sản hay không dựa trên bản chất của thỏa thuận đó 
tại thời điểm khởi đầu: liệu việc thực hiện thỏa thuận này có phụ thuộc vào việc sử dụng một tài sản nhất định và 
thỏa thuận có bao gồm điều khoản về quyền sử dụng tài sản hay không.

Thỏa thuận thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu theo hợp đồng thuê tài sản bên cho thuê chuyển giao 
phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Tất cả các thỏa thuận thuê tài sản khác 
được phân loại là thuê hoạt động.

Trong trường hợp Công ty là bên đi thuê

Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
riêng theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn của hợp đồng thuê.

Trong trường hợp Công ty là bên cho thuê

Thu nhập từ tiền cho thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng theo 
phương pháp đường thẳng trong thời gian cho thuê.

3.    TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

3.7.  Khấu hao và hao mòn

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp đường 
thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Nhà cửa vật kiến trúc                                             6 năm

Máy móc thiết bị                                             2 – 3 năm

Thiết bị văn phòng                                             3 – 6 năm

Phầm mềm máy tính, trang web của Công ty 3 – 6 năm

3.8  Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trừ đi giá trị hao 
mòn lũy kế. Đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá, Công ty không trích khấu hao mà xác định tổn 
thất do giảm giá trị.

Các khoản chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán vào giá trị 
còn lại của bất động sản đầu tư khi Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn 
mức hoạt động được đánh giá ban đầu của bất động sản đầu tư đó.

Khấu hao bất động sản đầu tư được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu 
dụng ước tính của các bất động sản như sau:

Nhà cửa và vật kiến trúc                                        24 - 45 năm

Bất động sản đầu tư không còn được trình bày trong bảng cân đối kế toán riêng sau khi đã bán hoặc sau khi 
bất động sản đầu tư đã không còn được sử dụng và xét thấy không thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ 
việc thanh lý bất động sản đầu tư đó. Chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của 
bất động sản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong năm thanh lý.

Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư chỉ khi có sự 
thay đổi về mục đích sử dụng như trường hợp chủ sở hữu chấm dứt sử dụng tài sản đó và bắt đầu cho bên khác 
thuê hoạt động hoặc khi kết thúc giai đoạn xây dựng. Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản 
chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các trường hợp chủ sở 
hữu bắt đầu sử dụng tài sản này hoặc bắt đầu triển khai cho mục đích bán. Việc chuyển từ bất động sản đầu 
tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi nguyên giá hay giá trị còn lại 
của bất động sản tại ngày chuyển đổi.

3.9  Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Công 
ty và được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa như theo nội dung 
của đoạn tiếp theo.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể cần có một 
thời gian đủ dài để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán được vốn hóa vào nguyên 
giá của tài sản đó.
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3.10  Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán 
riêng và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương ứng 
được tạo ra từ các chi phí này.

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần từ 2 đến 5 năm hoặc ghi 
nhận phù hợp với doanh thu vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng: 

- Công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn và được sử dụng trên một năm;

- Nhà mẫu; và

- Chi phí hoa hồng môi giới cho dự án.

3.11  Các khoản đầu tư 

Đầu tư vào các công ty con

Các khoản đầu tư vào công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp 
giá gốc. 

Các khoản phân phối mà Công ty nhận được từ số lợi nhuận thuần lũy kế của công ty con sau ngày Công ty nắm 
quyền kiểm soát được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty. Các khoản phân 
phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Đầu tư vào các công ty liên kết

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương 
pháp giá gốc.

Các khoản phân phối từ lợi nhuận thuần lũy kế của công ty liên kết sau ngày Công ty có ảnh hưởng đáng kế được 
ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như 
phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Đầu tư vào các công ty khác

Các khoản đầu tư vào công ty khác được trình bày theo phương pháp giá gốc.

Dự phòng giảm giá trị các khoản đầu tư

Dự phòng cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư được lập khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy có sự suy 
giảm giá trị của các khoản đầu tư này vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh riêng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá gốc. Sau khi nhận ban đầu, các khoản đầu 
tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Các khoản suy giảm giá trị của khoản đầu tư nếu phát sinh được 
hạch toán vào chi phí tài chính trong năm trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và giảm trừ trực tiếp 
giá trị đầu tư.
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3.12  Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa 
và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

3.13  Phân chia lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm lãi từ giao dịch mua giá rẻ) có thể được chia 
cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều 
lệ của Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đề 
nghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên: 

- Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty.

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Nguồn kinh phí cho hoạt động kinh doanh, dự án bao gồm ngân sách hoạt động dự kiến.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng cao phúc lợi cho 
công nhân viên, và được trình bày như một khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán riêng. 

3.14  Cổ phiếu quỹ

Các công cụ vốn chủ sở hữu được Công ty mua lại (cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo nguyên giá và trừ vào vốn 
chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi/(lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy các công cụ vốn chủ sở 
hữu của mình.
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3.15  Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách 
chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các 
khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây 
cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán biệt thự, nhà phố và căn hộ

Đối với các biệt thự, nhà phố và căn hộ mà Công ty bán sau khi đã xây dựng hoàn tất, doanh thu và giá vốn được 
được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích liên quan đến biệt thự, nhà phố và căn hộ đã được chuyển giao sang 
người mua.

Doanh thu bán lô đất và đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng

Doanh thu bán lô đất và đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng được xác định là tổng số tiền được nhận theo hợp đồng 
khi đất và đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng được bàn giao cho khách hàng.

Doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản và dịch vụ khác

Doanh thu được ghi nhận khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ.

Tiền lãi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi 
khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

Tiền cho thuê

Thu nhập từ tiền cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh 
doanh riêng theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê.

3.16  Thuế

Thuế thu nhập hiện hành 

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền 
dự kiến được thu hồi từ hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực 
đến ngày kết thúc năm tài chính.

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng ngoại trừ trường hợp 
thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, 
thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải nộp khi Công ty có 
quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Công 
ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.
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3.16  Thuế (tiếp theo)

Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc năm tài chính giữa 
cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của các khoản mục này trong báo cáo 
tài chính riêng. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được 
khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc 
chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản 
lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm 
giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép 
lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và được ghi nhận khi chắc chắn 
có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp 
dụng cho kỳ kế toán khi tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và 
luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng ngoại trừ trường hợp 
thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp 
này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi Công ty có 
quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các 
tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp 
được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế hoặc Công ty dự định thanh toán 
thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng 
thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

3.17  Các bên liên quan

Các bên được coi là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên 
kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Công 
ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan nêu trên có thể 
là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên mật thiết trong gia đình của họ.
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CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG NĂM4.

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN5.

VND

  Số cuối năm Số cuối năm Số đầu nămSố đầu năm

Tiền mặt - 184.153.979

Tiền gửi ngân hàng 18.869.481.194 93.872.839.168

Các khoản tương đương tiền (*) 10.569.639.274 60.365.118.950

TỔNG CỘNG 29.439.120.468 154.422.112.097

(*) Các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc không quá ba (3) tháng tại 
các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất dao động từ 2,8%/năm đến 5,5%/năm.

Các khoản tương đương tiền này đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Thuyết minh số 25.1).

ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN6.

PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG7.

VND

 Số cuối năm Số đầu năm

Phải thu các bên khác 163.869.239.347 243.032.171.745

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Công ích Quận 4 23.909.892.689 23.909.892.689

- Ông Nguyễn Thanh Tùng 12.530.250.000 12.530.250.000

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng 9.332.771.563 103.980.456.491

- Bà Huỳnh Kim Yến - 11.092.076.730

- Bà Trần Châu Phương Yến - 8.441.635.440

- Khác (*) 118.096.325.095 83.077.860.395

Phải thu từ bên liên quan (Thuyết minh số 33) 21.833.333.717 31.391.837.457

TỔNG CỘNG 185.702.573.064 274.424.009.202

Dự phòng phải thu khó đòi (1.142.815.714) (1.142.815.714)

GIÁ TRỊ THUẦN 184.559.757.350 273.281.193.488

(*) Số dư này chủ yếu thể hiện các khoản phải thu từ đợt thanh toán cuối cùng của các hợp đồng chuyển nhượng 
bất động sản chưa bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

 Đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đang dẫn đến sự suy thoái kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp và 
ngành nghề. Tình hình này dẫn đến các yếu tố không chắc chắn và có thể tác động đến môi trường mà Công ty 
đang hoạt động. Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến của tình hình, cũng như 
đánh giá các ảnh hưởng tài chính liên quan đến việc đánh giá tài sản, các khoản dự phòng và công nợ tiềm tàng, 
đồng thời sử dụng các ước tính và xét đoán đối với các vấn đề khác nhau dựa trên các thông tin tin cậy nhất có 
được đến ngày của báo cáo tài chính riêng này.

Số dư này thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên ba (3) tháng và thời hạn còn lại từ trên ba (3) tháng 
đến mười hai (12) tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất dao động từ 4,9%/năm đến 6,0%/năm.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có giá trị là 69.141.902.272 VND tại ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng thương mại này (Thuyết 
minh số 25.1).

Báo cáo thường niên 2021 Báo cáo tài chính riêng 2021234 235



Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN8.

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Trả trước cho các bên khác 518.617.143.779 481.188.176.692

- Công ty TNHH Đầu tư Sabeco Hiệp Phúc (*) 227.355.785.711 227.355.785.711

- Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phúc 
Bảo Minh

214.666.511.346 181.056.244.072

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công 
và Bao bì

28.873.619.676 26.720.793.000

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam 12.109.117.887 10.000.000.000

- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận 
Việt

- 17.942.076.735

- Khác 35.612.109.159 18.113.277.174

Trả trước cho bên liên quan (Thuyết minh số 33) 72.400.000.000 71.400.000.000

TỔNG CỘNG 591.017.143.779 552.588.176.692

(*) Số dư này thể hiện khoản ứng trước theo các Thỏa thuận Nguyên tắc để mua sản phẩm hình thành trong 
tương lai đối với 74% tổng số lượng sản phẩm của dự án Charmington Iris, tọa lạc tại 76 Tôn Thất Thuyết, 
Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC KHOẢN PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN9.

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Cho vay các bên liên quan (Thuyết minh số 33) (i) 1.123.238.712.445 1.288.592.394.445

Cho vay các bên khác (ii) 216.490.000.000 156.000.000.000

TỔNG CỘNG 1.339.728.712.445 1.444.592.394.445

(i)  Chi tiết các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn cho các bên liên quan như sau:

Bên vay  Số cuối năm Ngày đáo hạn Lãi suất Hình thức  đảm bảo

VND %/năm

Công ty Cổ phần May 
Tiến Phát

870.000.000.000

Từ ngày 5 tháng 8 
năm 2022 đến ngày 
6 tháng 11 năm 
2022

Từ 12 
đến 12,5 

5.400.000 cổ phần 
TNAC và 9.375.000 
cổ phần Công ty Cổ 
phần đầu tư Phát 
triển Tân Sơn Nhất

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Bất động sản 66

61.200.000.000
Ngày 3 tháng 11 
năm 2022

 12 Tín chấp

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Tân Sơn 
Nhất

57.640.000.000

Từ ngày 5 tháng 5 
năm 2022 đến ngày 
29 tháng 11 năm 
2022

 Từ 11,5 
đến 12,5

Tín chấp

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Nam

47.912.018.000
Ngày 21 tháng 12 
năm 2022

 6,5 Tín chấp

Công ty Cổ phần Mai 
Lan

33.636.000.000
Ngày 5 tháng 4 năm 
2022

 12,5 Tín chấp

Công ty Cổ phần Năng 
Lượng TTC

24.000.000.000 
Ngày 11 tháng 5 
năm 2022

 11.5 Tín chấp

Công ty Cổ phần Toàn 
Hải Vân

21.500.000.000
Ngày 11 tháng 3 
năm 2022

 Từ 12,3
đến 12,5 

Tín chấp

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Kiến trúc Xây dựng 
Toàn Thịnh Phát

6.525.694.445
Ngày 31 tháng 12 
năm 2022

 Từ 10 
đến 10,5

Tín chấp

Công ty Cổ phần Sản 
xuất Xây dựng Dịch vụ 
Hoa Đồng

825.000.000 
Ngày 5 tháng 3 năm 
2022

 12,5 Tín chấp

TỔNG CỘNG 1.123.238.712.445
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CÁC KHOẢN PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN (tiếp theo)9.

(i)  Chi tiết các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn cho các bên liên quan như sau:

Bên vay Số cuối năm Ngày đáo hạn Lãi suất

VND %/năm

Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu 
Tre

156.000.000.000 
Ngày 15 tháng 11

năm 2022
10,5

Công ty Cổ phần Thương mại Xây 
dựng Dịch vụ Phúc Bảo Minh

60.490.000.000
Ngày 29 tháng 4 

năm 2022
 12 

TỔNG CỘNG 216.490.000.000

PHẢI THU KHÁC10.

(i)  Chi tiết các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn cho các bên liên quan như sau:
VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn 635.934.133.876 1.115.966.572.552

- Phải thu lãi cho vay và cổ tức 423.852.838.738 301.408.789.238

- Phải thu ủy thác đầu tư      91.033.636.000 71.990.509.000

- Đặt cọc 57.521.000.000 57.444.209.000

- Trả trước thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
tiến độ thanh toán của khách hàng (i)

17.814.896.154 17.665.354.150

- Phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (“HĐHTKD”) 8.387.173.667 8.387.173.667

- Tạm ứng cho nhân viên phục vụ công tác 
đền bù đất

2.484.800.207 31.430.109.651

- Phải thu từ nhận hoàn trả khoản trả trước -                             568.000.000.000

- Khác 34.839.789.110 59.640.427.846

Dài hạn 261.281.268.058 211.281.268.058

- Phải thu HĐHTKD (ii)  208.781.847.398 158.781.847.398

- Đặt cọc để thực hiện dự án (iii)  42.000.000.000 42.000.000.000

- Ký quỹ  10.499.420.660 10.499.420.660

TỔNG CỘNG  897.215.401.934 1.327.247.840.610

Dự phòng phải thu khó đòi  (1.010.353.212) (4.662.353.212)

GIÁ TRỊ THUẦN  896.205.048.722 1.322.585.487.398

Trong đó:

Phải thu các bên liên quan (Thuyết minh số 33) 638.857.824.552 524.588.018.459

Phải thu các bên khác 257.347.224.170 797.997.468.939

(i) Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Công ty thực hiện kê khai và tạm nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền trong năm của các hợp đồng mua bán căn hộ, nhà 
phố và biệt thự.

(ii) Số dư này chủ yếu thể hiện khoản đầu tư vào HĐHTKD với Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân để phát triển dự 
án Khu phức hợp Vịnh Đầm tại Tổ 11, Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

(iii) Số dư này thể hiện khoản đặt cọc theo HĐHTKD với Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Việt Nam trong năm 
2012 để thực hiện dự án Charmington La Pointe trên quy mô diện tích 5.055,1 mét vuông tại Quận 10, TPHCM.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
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HÀNG TỒN KHO11.
VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Bất động sản dở dang  1.371.434.641.461 1.892.978.967.408

- Dự án Jamona City (*)  1.177.899.307.202 1.144.566.023.888

- Dự án Carillon 7 (*)  7.289.458.892 546.612.097.712

- Dự án TTC Plaza Đức Trọng  144.275.032.666 90.182.144.485

- Dự án Thanh Đatiến độ thanh toán của khách hàng (i)  - 59.592.613.130

- Dự án khu dân cư Phú Hữu Quận 9   21.776.603.921 21.776.603.921

- Dự án Charmington La Pointe   9.281.286.495 10.013.243.812

- Các dự án khác   10.912.952.285  20.236.240.460

Dịch vụ đang cung cấp dở dang  26.904.631.245 16.353.570.913

Hàng hóa Bất động sản  40.349.626.643 12.684.671.704

Khác  1.469.247.557 1.469.247.557

TỔNG CỘNG  1.440.158.146.906 1.923.486.457.582

Dự phòng phải thu khó đòi (1.469.247.557) -

GIÁ TRỊ THUẦN 1.438.688.899.349 1.923.486.457.582

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các dự án được dùng làm tài sản thế chấp 
cho các khoản vay dài hạn ngân hàng và trái phiếu phát hành 
(Thuyết minh số 25.2 và 25.3).

Chi phí lãi vay vốn hóa

(*)    Trong năm, Công ty đã vốn hóa chi phí lãi vay với tổng số tiền là 46.602.477.950 VND vào bất động sản 
dở dang (cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020:  76.449.926.144 VND). Các khoản chi phí đi 
vay này liên quan đến các khoản vay nhằm tài trợ cho việc xây dựng và phát triển các dự án bất động sản đang 
triển khai của Công ty.
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CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 12.
VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn  10.774.865.038 10.864.175.620

Hoa hồng môi giới 9.558.800.007 9.558.800.007

Công cụ, dụng cụ 1.216.065.031 1.305.375.613

Dài hạn  232.470.997.320 307.324.421.580

Hoa hồng môi giới, nhà mẫu 224.357.122.846 303.663.171.600

Công cụ, dụng cụ 8.113.874.474 3.661.249.980

TỔNG CỘNG 243.245.862.358 318.188.597.200

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH13.
VND

 
Nhà cửa,

 vật kiến trúc
Máy móc
 thiết bị

Thiết bị 
văn phòng

Tổng cộng

Nguyên giá:

Số đầu năm 249.090.909 1.178.642.206 12.196.559.860 13.624.292.975

Mua trong năm  -    -   479.426.000     479.426.000 

Số cuối năm  249.090.909  1.178.642.206 12.675.985.860  14.103.718.975 

Trong đó:

Đã khấu hao hết  249.090.909  1.012.671.216 6.736.544.260 7.998.306.385

Giá trị khấu hao lũy kế:

Số đầu năm (228.333.336) (1.100.267.011) (9.749.782.834) (11.078.383.181)

Khấu hao trong năm  (20.757.573)  (55.323.660)  (1.043.761.290) (1.119.842.523)

Số cuối năm  (249.090.909) (1.155.590.671) (10.793.544.124) (12.198.225.704)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm 20.757.573 78.375.195 2.446.777.026 2.545.909.794

Số cuối năm  -    23.051.535  1.882.441.736  1.905.493.271 

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
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TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH14.

Máy móc thiết bị

Nguyên giá:

Số đầu năm -

Mua trong năm 2.426.950.909

Số cuối năm 2.426.950.909

Giá trị khấu hao lũy kế:

Số đầu năm -

Khấu hao trong năm (246.165.565)

Số cuối năm (246.165.565)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm -

Số cuối năm 2.180.785.344

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH15.
VND

 
Nhà cửa,

 vật kiến trúc
Máy móc
 thiết bị

Thiết bị 
văn phòng

Tổng cộng

Nguyên giá:

Số đầu năm 90.175.781.818 14.691.067.913   3.926.871.000   108.793.720.731

Mua trong năm  -    1.739.250.000  -    1.739.250.000 

Số cuối năm 90.175.781.818 16.430.317.913  3.926.871.000 110.532.970.731 

Trong đó:

Đã hao mòn hết  -    3.698.127.097  -    3.698.127.097 

Giá trị khấu hao lũy kế:

Số đầu năm - (5.916.561.776) (1.673.546.286) (7.590.108.062)

Hao mòn trong năm  -    (1.436.418.646)  (519.657.047)  (1.956.075.693)

Số cuối năm  -   (7.352.980.422) (2.193.203.333)  (9.546.183.755)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm 90.175.781.818 8.774.506.137   2.253.324.714   101.203.612.669

Số cuối năm 90.175.781.818  9.077.337.491  1.733.667.667 100.986.786.976 

Trong đó:

Tài sản sử dụng để thế 
chấp (Thuyết minh số 25)

90.175.781.818 - - 90.175.781.818

VND
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         BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Nhà cửa, 
vật kiến trúc 

Nguyên giá:

Số đầu năm và số cuối năm 593.213.668.744

Giá trị khấu hao lũy kế:

Số đầu năm (37.739.317.962)

Khấu hao trong năm (24.315.708.257

Số cuối năm (62.055.026.219)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm 555.474.350.782

Số cuối năm 531.158.642.525

Thuyết minh bổ sung:

Các khoản doanh thu cho thuê và chi phí hoạt động liên quan đến bất động sản đầu tư được trình bày như sau:

VND

Năm nay Năm trước

Thu nhập từ cho thuê bất động sản đầu tư 72.612.960.286 78.274.222.470

Chi phí hoạt động kinh doanh trực tiếp của các bất động sản đầu 
tư tạo thu nhập cho thuê trong năm 21.706.778.736 30.821.017.002

Các khoản tiền thuê thu được hàng năm trong tương lai được trình bày trong Thuyết minh số 34.

Giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư chưa được đánh giá và xác định một cách chính thức tại ngày 31 tháng 
12 năm 2021. Tuy nhiên, dựa trên tình hình cho thuê thực tế và giá thị trường của tài sản, Ban Tổng Giám đốc 
tin tưởng rằng giá trị hợp lý của tài sản đầu tư lớn hơn giá trị còn lại tại ngày này.

16. 17.   CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Phần mềm ERP Oracle E-Business Suite  1.580.175.000 737.415.000

Phần mềm bán hàng CRM  360.000.000 360.000.000

Khác 817.600.000 -

TỔNG CỘNG 2.757.775.000 1.097.415.000

18.  CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Đầu tư vào các công ty con (Thuyết minh số 18.1)  2.555.754.639.561 2.518.965.672.911

Đầu tư vào công ty liên kết (Thuyết minh số 18.2)  10.600.000.000 10.600.000.000

Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác (Thuyết minh số 
18.3)  410.065.325.491 256.432.650.491

Đầu tư dài hạn khác (Thuyết minh số 18.4)  5.000.000.000 -

TỔNG CỘNG 2.981.419.965.052 2.785.998.323.402

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn  (85.067.508.345) (102.482.256.179)

GIÁ TRỊ THUẦN 2.896.352.456.707 2.683.516.067.223

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

Lĩnh vực
kinh doanh Tình trạng

Số cuối năm Số đầu năm

% Giá gốc Dự phòng % Giá gốc Dự phòng

sở hữu (VND (VND) sở hữu (VND (VND)

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bất động sản 
Hùng Anh Năm

Kinh doanh  bất động 
sản Đang hoạt động  100  707.940.300.000  (19.006.384.637) 100 703.011.300.000 (19.027.423.595)

Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng Kinh doanh  bất động 
sản Đang hoạt động  94,68  640.031.966.650  (14.919.963.285) 90 608.400.000.000 (28.102.981.787)

Công ty TNHH Thương Tín - CJ 
Cầu Tre

Kinh doanh  bất động 
sản Đang hoạt động  74  444.000.000.000  -   74 444.000.000.000 -

Công ty Cổ phần Thương Tín 
Tàu Cuốc

Kinh doanh  bất động 
sản Đang hoạt động 92,20  293.940.224.000  -   92,20 293.940.224.000 -

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản 
Đông Sài Gòn

Kinh doanh  bất động 
sản Đang hoạt động 99,89  234.112.145.583  (47.465.913.188) 99,89 234.112.145.583 (48.955.476.473)

Công ty Cổ phần Mai Lan Cung cấp  dịch vụ Đang hoạt động 90,17  145.937.003.328  -   90,17 145.937.003.328 -

Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín Cung cấp  dịch vụ Đang hoạt động  100  70.000.000.000  -   100 70.000.000.000 -

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land 
Hưng Điền

Kinh doanh  bất động 
sản Đang hoạt động  61  13.443.000.000  (102.428.221) 61 13.235.000.000 (97.889.602)

Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn 
Thương Tín Cung cấp  dịch vụ Đang hoạt động  50  5.000.000.000  -   50 5.000.000.000 (2.061.181.779)

Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management Cung cấp  dịch vụ Đang hoạt động  100  1.300.000.000  -   100 1.300.000.000 -

Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land 
Phú Quốc

Kinh doanh  bất động 
sản Đang hoạt động  100  50.000.000  (38.170.303) 100 30.000.000 (30.000.000)

TỔNG CỘNG 2.555.754.639.561 (81.532.859.634) 2.518.965.672.911 (98.274.953.236)

18.    CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo)

18.1  Đầu tư vào công ty con
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

       CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

         Đầu tư vào công ty liên kết

Số cuối năm Số đầu năm

Tên công ty

Tỷ lệ sở 
hữu Giá gốc đầu tư Dự phòng Tỷ lệ 

sở hữu Giá gốc đầu tư Dự phòng

(%) (VND) (VND) (%) (VND) (VND)

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Bất động 
sản Kim Thành 
(“Kim Thành”) 

48 9.600.000.000 - 48 9.600.000.000 -

Công ty Cổ phần 
Đầu tư SVG (i) 50 1.000.000.000 (808.357.704) 50 1.000.000.000 (808.357.704)

TỔNG CỘNG 10.600.000.000 (808.357.704) 10.600.000.000 (808.357.704)

(i) Mặc dù tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư SVG là 50%. Tuy nhiên, dựa trên thỏa thuận của các cổ đông, 
quyền biểu quyết của Công ty không tương ứng với tỷ lệ sở hữu và Công ty không có quyền kiểm soát. Do đó, Công ty đã 
phân loại khoản đầu tư này như các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính riêng.

         Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Số cuối năm Số đầu năm

Tên công ty

Tỷ lệ sở 
hữu Giá gốc đầu tư Dự phòng Tỷ lệ 

sở hữu Giá gốc đầu tư Dự phòng

(%) (VND) (VND) (%) (VND) (VND)

Công ty Cổ phần 
Khu Công nghiệp 
Thành Thành Công 

11,91 238.186.700.000 - 11,91 238.186.700.000 -

Công Ty Cổ phần 
Thương Mại và Xây 
Dựng Phước Tân

9,88 153.632.675.000 - - - -

Công ty Cổ phần 
May Tiến Phát 4,00 18.230.998.907 (2.726.291.008) 4,00 18.230.998.907 (3.398.945.239)

Công ty Cổ phần 
Xây dựng Hùng 
Anh

0,62 14.951.584 - 0,62 14.951.584 -

TỔNG CỘNG 410.065.325.491 (2.726.291.008) 256.432.650.491 (3.398.945.239)

18.

18.2

18.3

18.   CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

18.4.  Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn

Số dư này thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên mười hai (12) tháng tại Ngân hang Thương mại Cổ 
phần Nam Á – Chi Nhánh Tân Định, mức lãi suất được hưởng là 7.2%/ năm.

19.   PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Phải trả các bên khác 55.114.943.853 51.467.540.393

• Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Việt  17.685.540.076 -

• Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành  4.658.262.974 15.541.752.551

• Khác  32.771.140.803 35.925.787.842

Phải trả bên liên quan (Thuyết minh số 33)  14.546.732.084 16.830.743.392

TỔNG CỘNG  69.661.675.937 68.298.283.785

20.   NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Phải trả các bên khác 1.201.280.421.975 649.512.537.142 

• Công ty  Công ty TNHH Lotte Land (i) 358.512.000.000 358.512.000.000

• Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phúc Bảo 
Minh 118.145.758.057 -

• Khác (ii) 724.622.663.918 291.000.537.142

Các bên liên quan  (Thuyết minh số 33) 95.742.476.203 88.633.449.797

TỔNG CỘNG 1.297.022.898.178 738.145.986.939

(i)  Số dư này thể hiện khoản trả trước để mua 55% quyền sở hữu trong Công ty TNHH Một thành viên 
Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm quan đến hợp đồng chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển 
nhượng cổ phần ngày 1 tháng 6 năm 2020. Khoản trả trước này được đảm bảo bởi một số cổ phiểu nắm giữ 
bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

(ii)  Số dư này chủ yếu thể hiện các khoản nhận tạm ứng theo tiến độ hợp đồng từ khách hàng mua nhà 
và căn hộ thuộc các dự án đang được thi công xây dựng của Công ty. Công ty sẽ bàn giao nhà và căn hộ cho 
khách hàng sau khi hoàn thành xây dựng và ghi nhận doanh thu tương ứng.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

21. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

 VND

Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số suối năm

Thuế thu nhập doanh 
nghiệp 31.691.951.001  27.888.017.821  (118.690.235)  59.461.278.587 

Thuế giá trị gia tăng -    144.398.929.556  (92.162.566.233)  52.236.363.323 

Thuế thu nhập cá nhân 1.516.772.975  7.532.440.048  (6.338.288.106)  2.710.924.917 

Thuế và phí khác -  103.536.788  (70.760.676)  32.776.112 

TỔNG CỘNG 33.208.723.976 179.922.924.213 (98.690.305.250) 114.441.342.939 

22. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn  325.769.328.816 263.535.434.711

Chi phí xây dựng dự án  228.016.242.587 227.742.828.860

Chi phí lãi vay  85.105.401.209 27.760.192.072

Khác  12.647.685.020 8.032.413.779

Dài hạn  133.063.083.199 134.666.390.880

Chi phí thuê đất thuộc và chia lợi nhuận cố định (*)  133.063.083.199 134.666.390.880

TỔNG CỘNG  458.832.412.015 398.201.825.591

(*) Số dư này thể hiện khoản trích trước chi phí thuê đất và chia lợi nhuận cố định với Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Vận tải Việt Nam theo HĐHTKD liên quan đến phần dự án Charmington La Pointe đã hoàn thành và đưa vào 
cho thuê.

23.   DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

Số dư này thể hiện khoản tiền cho thuê nhận trước từ việc cho thuê các bất động sản đầu tư của Công ty.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

24.    PHẢI TRẢ KHÁC

VND

  Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn 610.142.721.264 1.734.364.709.431

Tiền đặt cọc từ cá nhân để mua căn hộ 533.444.042.879 1.618.693.932.636

Quỹ bảo trì chung cư 34.660.040.145 26.729.072.180

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 12.353.315.735 14.801.398.165

Cổ tức, lãi vay phải trả 8.803.941.252 14.650.387.023

Tiền thu từ các HĐHTKD ngắn hạn 3.707.395.000 52.454.374.452

Khác 17.173.986.253 7.035.544.975

Dài hạn 289.142.294.034 287.581.871.658

Tiền thu từ các HĐHTKD dài hạn (*) 244.500.000.000 244.500.000.000

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 44.642.294.034 43.081.871.658

TỔNG CỘNG 899.285.015.298 2.021.946.581.089

Trong đó:

Phải trả các bên khác 638.502.747.416 1.697.710.629.820

Phải trả các bên liên quan 260.782.267.882 324.235.951.269

(Thuyết minh số 33)

(*) Khoản này thể hiện khoản đầu tư nhận từ Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh 
(“Đặng Huỳnh”), bên liên quan trong năm để đầu tư và kinh doanh 11 lô đất thuộc sở hữu của Công ty. Theo 
HĐHTKD, Công ty phải đảm bảo lợi nhuận cố định cho Đặng Huỳnh 18,0%/năm kể từ ngày Đặng Huỳnh góp đủ 
vốn như cam kết.
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25. VAY

VND

Số đầu năm Tăng trong năm Đã trả trong năm Phân loại lại Số cuối năm

Ngắn hạn 1.233.103.097.445 976.554.751.172 (1.695.139.943.136) 143.383.004.520  657.900.910.001 

Vay cá nhân và tổ chức
(Thuyết minh số 25.4) 378.151.486.099  314.855.604.692  (346.416.093.808) -  346.590.996.983 

Vay ngắn hạn ngân hàng 
(Thuyết minh số 25.1) 224.755.720.935  661.699.146.480  (718.527.958.917) -    167.926.908.498 

Trái phiếu dài hạn đến hạn trả
(Thuyết minh số 25.3) 570.095.890.411 -  (570.095.890.411)  80.000.000.000  80.000.000.000 

Vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả 
(Thuyết minh số 25.2) 60.100.000.000 -  (60.100.000.000)  62.753.658.240  62.753.658.240 

Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn
(Thuyết minh số 25.5) - -  -    629.346.280  629.346.280 

Dài hạn 399.900.000.000 60.729.456.942  (101.010.192.357)  (143.383.004.520)  216.236.260.065 

Trái phiếu dài hạn 
(Thuyết minh số 25.3) 180.000.000.000 -    (100.000.000.000)  (80.000.000.000)  -   

Vay dài hạn ngân hàng 
(Thuyết minh số 25.2) 219.900.000.000 58.841.456.942  (588.414.560)  (62.753.658.240)  215.399.384.142 

Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn
(Thuyết minh số 25.5)  1.888.000.000 (421.777.797) (629.346.280) 836.875.923

TỔNG CỘNG 1.633.003.097.445 1.037.284.208.114 (1.796.150.135.493) - 874.137.170.066 

Trong đó:

Vay từ bên khác 1.605.085.127.406 850.808.324.828

Vay từ bên liên quan 
(Thuyết minh số 33) 27.917.970.039 23.328.845.238

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

25.    VAY (tiếp theo)

25.1  Vay ngắn hạn ngân hàng

Chi tiết các khoản vay ngắn hạn ngân hàng được trình bày như sau:

Bên cho vay Số cuối năm Ngày đáo hạn Lãi suất Mục đích Hình thức đảm bảo
VND %/năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Khoản vay 1  79.417.656.494 
Từ tháng 2 năm 
2022 đến tháng 
11 năm 2022

7,3-7,35
Bổ sung

 vốn lưu động

Các khoản tiền gửi 
ngân hàng có kỳ hạn; 
quyền sử dụng đất 
tại số 22A-24 Đường 
Thoại Ngọc Hầu, 
Phường Hòa Thạnh, 
Quận Tân Phú,

Khoản vay 2  29.938.124.707 
Từ tháng 9 năm 
2022 đến tháng 
10 năm 2022

7,3 Bổ sung
 vốn lưu động

TPHCM; 29.858.200 cổ 
phiếu Công ty Cổ phần 
Bao bì - Kho Bãi Bình 
Tây nắm giữ bởi Công 
ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Đông Sài Gòn

Khoản vay 3  31.496.100.000 
Từ tháng 8 năm 
2022 đến tháng 
9 năm 2022

5,05 Bổ sung
 vốn lưu động

Hợp đồng tiền gửi số  
01/2020/1614906/
HĐBĐ ngày 1 tháng 
12 năm 2020 và Hợp 
đồng tiền gửi số 
01/2021/1614906/
HĐBĐ ngày 31 tháng 3 
năm 2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Khoản vay 1 27.075.027.297
Từ tháng 1 năm 
2022 đến tháng 
6 năm 2022

7
Bổ sung

 vốn lưu động

Quyền sử dụng đất và 
nhà kho kết hợp nhà 
xưởng trên đất của 
Công ty Cổ phần Khai 
thác và Quản lý Khu 
Công nghiệp Đặng 
Huỳnh tọa lạc tại Xã 
Tân Kim, Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long An

TỔNG CỘNG 167.926.908.498 

25.    VAY (tiếp theo)

25.2   Vay dài hạn ngân hàng

Chi tiết các khoản vay dài hạn ngân hàng được trình bày như sau:

Bên cho vay Số cuối năm Ngày đáo 
hạn Lãi suất Mục đích Hình thức đảm bảo

VND %/năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Tân Định

Khoản vay 1  210.000.000.000 

Từ tháng 3 
năm 2022 
đến tháng 7 
năm 2025

11,6 Tài trợ dự án 
Carillon 7

Khu phức hợp Văn phòng 
Thương mại Dịch vụ tại địa 
chỉ số 26 Ung Văn Khiêm, 
Phường 25, Quận Bình 
Thạnh, TPHCM và quyền tài 
sản phát sinh từ Hợp đồng 
cho thuê tài sản với Công ty 
Cổ phần Nhà Hòa Bình

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Khoản vay 1 68.153.042.382

Từ tháng 1 
năm 2022 
đến tháng 10 
năm 2030

10,5
Tài trợ dự án 

TTC Plaza 
Đức Trọng

Quyền tài sản phát sinh từ 
Hợp đồng thuê đất với Sở 
Tài nguyên Môi trường tỉnh 
Lâm Đồng của Dự án Trung 
tâm Thương mại TTC Plaza 
Đức Trọng; 97% Cổ phần của 
Công ty Cổ phần Lâm Công 
nghiệp Lâm Đồng thuộc 
sở hữu Công ty Cổ phần 
Du lịch Thành Thành Công 
Lâm Đồng; 2.052.000 Cổ 
phiếu Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xây dựng Long An IDICO 
thuộc sỡ hữu của Công ty Cổ 
phần Thương Tín Tàu Cuốc; 
480.681 Cổ phiếu Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xây dựng Long 
An IDICO thuộc sở hữu của 
Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát

TỔNG CỘNG 278.153.042.382 

Trong đó:

Vay dài hạn 
đến hạn trả 62.753.658.240

Vay dài hạn 215.399.384.142
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

25. VAY (tiếp theo)

Trái phiếu dài hạn

Bên cho vay Số cuối năm Ngày đáo hạn Lãi suất Mục đích Hình thức đảm bảo

VND %/năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Khoản trái phiếu 1  80.000.000.000
Ngày 22 

tháng 11 năm 
2022

11,5
Tài trợ dự 
án Jamo-

na City

Quyền sử dụng đất, tài sản 
hình thành trên đất thửa đất 
số 447, Phường Phú Thuận, 
Quận 7, TPHCM; quyền sử dụng 
đất, tài sản hình thành trên đất 
và quyền tài sản tại lô K - Khu 
chung cư thấp tầng thuộc Dự 
án Jamona City

TỔNG CỘNG 80.000.000.000 

Trong đó:

Trái phiếu dài hạn 
đến hạn trả 80.000.000.000

Trái phiếu dài hạn -

25. VAY (tiếp theo)

Vay nợ thuê tài chính25.525.3

Số cuối năm Ngày đáo hạn Lãi suất Mục đích

VND (%/năm)

Khoản vay 1 737.999.994 25 tháng 3 năm 2024 8 Mua tài sản cố định

Khoản vay 2 728.222.209 25 tháng 5 năm 2024 8 Mua tài sản cố định

TỔNG CỘNG 1.466.222.203

Trong đó:

Vay dài hạn đến hạn 
trả 629.346.280

Vay dài hạn 836.875.923

25. VAY (tiếp theo)

Vay cá nhân và tổ chức25.4

Bên cho vay Lãi suất Số cuối năm Số đầu năm

%/năm VND VND

Các cá nhân 7,5-11 338.860.996.983 347.103.486.099

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Kim Thành 4,5 7.300.000.000 7.300.000.000 

Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management 10,5 430.000.000 430.000.000 

Công ty Cổ phần Kho bãi Bao Bì Bình Tây 10 - 21.818.000.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông 
Sài Gòn 6,5 - 900.000.000 

Công ty TNHH MTV Tư Vấn Sài Gòn Thương Tín 10,5 - 600.000.000

TỔNG CỘNG 346.590.996.983 378.151.486.099

Chi tiết các khoản trái phiếu dài hạn được trình bày như sau:

Chi tiết các khoản vay tín chấp ngắn hạn cá nhân và tổ chức để bổ sung vốn lưu động được trình bày như sau:

Chi tiết các khoản vay nợ thuê tài chính từ Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính NH TMCP Ngoại Thương Việt 
Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để mua tài sản cố định trình bày như sau:
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26.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu26.1

VND

Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ khác Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối Tổng cộng

Năm trước

Số đầu năm 3.392.226.750.000 333.257.781.211 - 24.890.292.522 130.291.352.099 482.316.594.875 4.362.982.770.707

Phát hành cổ phiếu (*) 271.336.280.000 - - - - (271.336.280.000) -

Lợi nhuận thuần trong năm - - - - - 109.637.136.321 109.637.136.321

Trích quỹ đầu tư phát triển - - - - 10.399.011.793 (10.399.011.793) -

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - - (20.798.023.586) (20.798.023.586)

Giảm khác - - - - - (4.102.609.572) (4.102.609.572)

Số cuối năm 3.663.563.030.000 333.257.781.211 -   24.890.292.522 140.690.363.892 285.317.806.245 4.447.719.273.870

Năm nay

Số đầu năm 3.663.563.030.000 333.257.781.211 -   24.890.292.522 140.690.363.892 285.317.806.245 4.447.719.273.870

Lợi nhuận thuần trong năm - - - - - 128.711.037.864 128.711.037.864

Trích quỹ đầu tư phát triển - - - - 5.481.856.816 (5.481.856.816) -

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - - (10.963.713.632) (10.963.713.632)

Chi Hoạt động của HĐQT - - - - - (7.147.390.428) (7.147.390.428)

Số cuối năm 3.663.563.030.000 333.257.781.211 -   24.890.292.522 146.172.220.708 390.435.883.233 4.558.319.207.674
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
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26.    VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

26.2  Các giao dịch về vốn với các cổ đông và phân phối cổ tức VND

  Năm nay Năm trước

Vốn cổ phần đã góp

Số đầu năm 3.663.563.030.000 3.392.226.750.000 

Tăng trong năm - 271.336.280.000 

Số cuối năm 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000

Cổ tức công bố - 271.336.280.000

Cổ tức đã trả bằng phát hành cổ phiếu - 271.336.280.000

26.3  Cổ phiếu phổ thông
 Số cuối năm Số đầu năm

Số cổ phiếu Số cổ phiếu

Cổ phiếu được phép phát hành 366.356.303 366.356.303

Cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ

Cổ phiếu phổ thông 366.356.303 366.356.303

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu phổ thông 366.356.303 366.356.303

27.   DOANH THU

27.1  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

VND

  Năm nay Năm trước

Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản  846.324.452.911 490.493.755.412

Doanh thu từ dịch vụ xây dựng  556.410.573.942 -

Doanh thu từ dịch vụ cho thuê 83.853.940.583 93.600.762.905

Doanh thu từ dịch vụ bất động sản 31.767.824.280 79.882.543.571

Doanh thu khác  13.657.818.654 16.179.280.932

TỔNG CỘNG 1.532.014.610.370 680.156.342.820

Giảm giá hàng bán (9.265.591.533) (5.519.883.332)

DOANH THU THUẦN 1.522.749.018.837 674.636.459.488

Trong đó:

Doanh thu với bên khác 1.515.649.704.129 617.569.720.970 

Doanh thu với bên liên quan 7.099.314.708 57.066.738.518 

(Thuyết minh số 33)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

27.   DOANH THU (tiếp theo)

27.2  Doanh thu hoạt động tài chính
VND

  Năm nay Năm trước

Thu nhập từ lãi cho vay 277.946.283.693 145.068.540.370

Thu nhập từ hoạt động đầu tư 32.705.312.599 302.188.320.000

Cổ tức nhận được 28.012.722.300 84.715.552.500

Thu nhập lãi từ hợp tác kinh doanh 15.239.178.080 -

Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng 5.251.928.143 7.710.656.937

Thu nhập tài chính từ thanh lý HĐHTĐT - 143.612.273.964

TỔNG CỘNG 359.155.424.815 683.295.343.771

28.  GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP
VND

  Năm nay Năm trước

Giá vốn chuyển nhượng bất động sản 635.781.304.557 899.644.149.187

Gía vốn dịch vụ xây dựng 556.410.573.942 -

Giá vốn dịch vụ cho thuê 35.292.525.109 36.205.880.010

Giá vốn dịch vụ bất động sản 32.232.351.363 46.102.184.902

Giá vốn khác 8.731.982.361 50.051.442.274

TỔNG CỘNG 1.268.448.737.332 1.032.003.656.373

29.  CHI PHÍ TÀI CHÍNH
VND

  Năm nay Năm trước

Chi phí lãi vay 248.554.837.939 200.492.626.184

Phân chia lợi nhuận 53.220.238.134 -

Chi phí phát hành trái phiếu - 1.613.214.291

Khác 4.411.026.483 14.251.601.217

Hoàn nhập dự phòng đầu tư (17.414.747.834) (12.541.966.085)

TỔNG CỘNG 288.771.354.722 203.815.475.607
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
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30.    CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
VND

  Năm nay Năm trước

Chi phí bán hàng 113.532.068.689 87.540.554.755

Chi phí hoa hồng môi giới  91.093.722.697 17.568.244.209

Chi phí nhân viên  7.480.266.514 9.309.519.087

Chi phí dịch vụ mua ngoài 3.551.619.190 52.176.228.227

Chi phí khác  11.406.460.288 8.486.563.232

Chi phí quản lý doanh nghiệp  63.155.900.060 65.385.010.491

Chi phí nhân viên  31.053.635.234 17.604.850.656

Chi phí dịch vụ mua ngoài  27.313.410.749 28.118.906.381

Chi phí khấu hao và hao mòn  2.126.760.024 1.698.926.297

Chi phí thiết bị văn phòng  451.182.698 994.830.198

Chi phí khác  2.210.911.355 16.967.496.959

TỔNG CỘNG 176.687.968.749 152.925.565.246

THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

VND
  Năm nay Năm trước
Thu nhập khác 31.314.709.160 106.696.267.766
Thu nhập từ Hợp đồng Ủy thác 29.423.282.329 -

Thu nhập từ thanh lý HĐHTĐT với Tấn Hưng - 100.000.000.000

Khác 1.891.426.831 6.696.267.766

Chi phí khác 22.712.036.324 824.374.345
Chi phí phạt vi phạm hợp đồng 11.408.426.744 7.137.940
Kết chuyển chi phí dự án không còn thực hiện 7.849.765.540 -
Khác 3.453.844.040 817.236.405

LỢI NHUẬN KHÁC 8.602.672.836 105.871.893.421

32.    THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”) áp dụng cho Công ty là 20% thu nhập chịu thuế.

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế 
có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính riêng có thể sẽ bị 
thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. 

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
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32.    THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

32.1   Chi phí thuế TNDN

VND

  Năm nay Năm trước

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  156.599.055.685 75.058.999.454

Thuế TNDN theo thuế suất 20% áp dụng cho Công ty  31.319.811.137 15.011.799.891

Các khoản điều chỉnh:

Chi phí không được khấu trừ  2.797.788.387 1.102.935.989

Lỗ thuế chuyển sang năm sau  (734.067.898) 828.374.620

Thu nhập từ cổ tức  (5.602.544.460) (16.943.110.500)

Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu trong những năm trước  107.030.655 -

Điều chỉnh thuế TNDN theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP - (34.578.136.867)

Chi phí (thu nhập) thuế TNDN 27.888.017.821 (34.578.136.867)

VND

  Năm nay Năm trước

Chi phí thuế TNDN hiện hành 27.780.987.166 -

Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu (thừa) trong những năm 
trước 107.030.655 (34.578.136.867)

TỔNG CỘNG 27.888.017.821 (34.578.136.867)

Dưới đây là đối chiếu chi phí thuế TNDN và kết quả của tổng lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế 
TNDN:

32.2   Thuế TNDN hiện hành

Thuế TNDN hiện hành phải nộp được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế 
của Công ty khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng vì thu nhập chịu 
thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được trừ cho mục đích tính thuế trong các năm 
khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được trừ cho mục đích tính thuế. 
Thuế TNDN hiện hành phải nộp của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc năm tài chính.
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33.   NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm này và năm trước bao gồm:

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Công ty TNHH MTV Kinh 
doanh Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty con

Mua hàng hóa 
và dịch vụ 349.308.170 2.252.507.084 

Doanh thu cho 
thuê văn phòng 278.885.208 279.167.217 

Công ty TNHH Dịch vụ 
Quản lý Bất động sản Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty con

Mua dịch vụ 28.429.298.834 28.571.591.699

Doanh thu cho thuê 
văn phòng 84.314.136 2.329.395.417

Hoàn trả ký quỹ dự 
án - 1.000.000.000

Công ty TNHH MTV TTC 
Land Retail Management Công ty con Lãi vay 25.800.001 -

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Phát triển Bất động sản 
Hùng Anh Năm

Công ty con

Góp vốn 4.929.000.000 165.932.000.000
 Cung cấp dịch vụ 

tư vấn 172.650.198 112.577.499

Thu hồi gốc vay - 137.915.000.000

Cho vay - 4.455.000.000

Lãi cho vay - 3.001.273.973

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Bất động sản 
Đông Sài Gòn

Công ty con

Trả gốc vay 10.900.000.000 61.200.000.000

Vay 10.000.000.000 7.600.000.000
Doanh thu từ dịch 

vụ bất động sản 584.671.843 238.497.609

Doanh thu cho thuê 324.285.132 1.362.142.566

Lãi vay 169.255.722 663.416.439

Công ty Cổ phần Thương 
Tín Tàu Quốc Công ty con

Cho vay 44.400.000.000 140.934.000.000 

Thu hồi gốc vay 44.400.000.000 140.934.000.000 

Cổ tức 10.922.158.800 81.916.191.000
Mua hàng hóa và 

dịch vụ 1.776.575.340 8.406.399.159

Bán hàng hóa dịch 
vụ 923.088.822 1.847.451.167

Doanh thu cho thuê 
văn phòng 324.285.132 162.142.566

Lãi cho vay 5.753.424 42.422.411

Trả gốc vay - 250.683.120.000

Vay - 41.250.000.000

Lãi vay - 318.302.695

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

33.   NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm này và năm trước bao gồm (tiếp theo):

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Công ty Cổ phần Thương 
mại Nguyễn Kim Công ty con

Trả gốc vay 10.000.000.000 282.898.500.000

Đà Nẵng 406.516.427 -

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Bất động sản TTC Land 
Phú Quốc

Công ty con Góp vốn 20.000.000 -

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Bất động sản TTC Land 
Hưng Điền

Công ty con Góp vốn 208.000.000  3.005.000.000

Mua hàng hóa -  4.178.403.023 

Công ty Cổ phần Mai Lan Công ty con

Cho vay 57.236.000.000 -

Thu hồi gốc vay 23.600.000.000 -

Cổ tức 2.799.361.500 162.142.566

Lãi cho vay 1.493.117.811 -

Doanh thu cho thuê 324.285.132 2.799.361.500

Công ty Cổ phần Khu công 
nghiệp Thành Thành Công Công ty con

Cổ tức 14.291.202.000 -

Trả gốc vay - 44.000.000.000

Vay - 14.000.000.000

Lãi vay - 1.070.268.491

 Bán dịch vụ - 1.017.879.675

Công ty Cổ phần
Đầu tư Bất động sản Kim 
Thành

Công ty con Lãi vay 328.500.000 417.008.217

Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát Công ty con

Thu hồi gốc vay 1.500.285.700.000 1.019.782.500.000

Cho vay 1.396.379.000.000 919.824.200.000

Lãi cho vay 82.192.052.415 95.951.837.466

Góp vốn 31.631.966.650 -

Mua hàng hóa, dịch 
vụ 4.270.976.400 -

Vay 3.523.555.530 -

Doanh thu từ dịch 
vụ bất động sản 1.782.354.641 -

 Cung cấp dịch vụ 
môi giới 1.313.218.749 894.290.849

Doanh thu cho thuê 324.285.132 2.920.180.266
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33.    NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  (tiếp theo)

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm này và năm trước bao gồm: (tiếp theo)
VND

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Xây dựng Dịch vụ 
Hoa Đồng 

Công ty liên 
kết

Thu hồi gốc vay 331.756.537.850 26.074.544.820

Hoa Đồng 265.595.394.336 97.846.544.820

Lãi cho vay 2.593.902.589 979.532.055

Cung cấp dịch vụ 259.159.285 -

Lãi vay - 1.645.257.345

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản 66

Bên liên 
quan

Thu hồi gốc vay 374.995.631.693 -

Cho vay 331.775.631.693 -

Lãi cho vay 12.876.304.724 9.071.568.499

Ông Đặng Hồng Anh Cổ đông lớn
Tạm ứng 54.461.550 228.052.790

Thu hồi tạm ứng 27.399.000 1.155.282.686

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công Cổ đông lớn

Mua hàng hóa, dịch 
vụ 6.945.810.177 8.126.478.265

Vay - 82.500.000.000

Trả gốc vay - 82.500.000.000

Cung cấp dịch vụ - 40.000.000.000

Công ty TNHH MTV Tư vấn 
Sài Gòn Thương Tín

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Trả gốc vay 600.000.000 -

Lãi vay 15.189.041 32.621.918

Cung cấp dịch vụ - 2.459.048.777

Vay - 600.000.000

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Nam

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Thu hồi khoản cho 
vay 40.587.982.000 -

Mua dịch vụ 8.216.221.025 12.824.641.641

Vay 6.790.990.671 800.000.000

Lãi cho vay 5.343.287.230 5.773.356.163

Trả gốc vay - 800.000.000

Lãi vay - 8.197.260

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Thu hồi khoản cho 
vay 47.000.000.000 100.663.095.887

Cho vay 31.000.000.000 212.000.000.000

Lãi từ hợp tác kinh 
doanh 12.551.452.054 -

Lãi cho vay 5.893.942.459 8.094.011.018

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

33.    NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm này và năm trước bao gồm (tiếp theo):

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công Lâm 
Đồng

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Mua dịch vụ 77.546.614 40.639.965.539

Thu nhập từ tiền 
phạt lãi chậm nộp 37.229.821  263.704.675 

Mua dịch vụ -  29.459.091 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín 
Nghĩa Á Châu

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Lãi vay - 59.750.000.000

Trả gốc vay - 3.749.255.137

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản TTC Land Long 
An

Công ty con 
đến ngày 9 

tháng 3 năm 
2020

Thanh lý đầu tư - 49.000.000.000

Góp vốn - 47.780.000.000

Vay - 40.000.000.000

Trả gốc vay - 40.000.000.000

Cung cấp dịch vụ - 6.793.429.027

Công ty Cổ phần Bao bì - 
Kho bãi Bình Tây

Bên liên 
quan

Mua dịch vụ 1.112.839.479 -

Lãi vay 755.243.424 2.617.534.932

Công ty Cổ phần Khai thác 
và Quản lý Khu Công nghiệp 
Đặng Huỳnh

Bên liên 
quan

Lãi vay 51.436.849.314 146.438.356

Nhận góp vốn hợp 
tác kinh doanh - 244.500.000.000

Cho vay - 12.350.000.000

Thu hồi gốc vay - 12.350.000.000

Vay - 2.000.000.000

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Tân Sơn Nhất

Bên liên 
quan

Cho vay 13.400.000.000 3.355.000.000

Thu nhập lãi cho 
vay 5.774.854.795 3.894.292.053

Doanh thu từ dịch 
vụ bất động sản 498.667.021 -

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Kiến trúc Xây dựng Toàn 
Thịnh Phát

Bên liên 
quan Lãi cho vay 666.702.358 668.528.939

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
Bất động sản Minh Anh

Bên liên 
quan

Mua hàng hóa - 55.704.384.089

Cung cấp dịch vụ - 297.765.714

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch 
HĐQT Bán hàng hóa 3.746.158.636 -
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33.   NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  (tiếp theo)

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm này và năm trước bao gồm: (tiếp theo)

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Ông Nguyễn Đăng Thanh

Chủ tịch 
HĐQT đến 
ngày 29 
tháng 6 
năm 2020

Trả gốc vay - 8.750.000.000

Lãi vay - 437.106.166

Ông Bùi Tiến Thắng

Phó Chủ 
tịch HĐQT 
đến ngày 26 
tháng 4 năm 
2021

Trả gốc vay 1.839.124.801 9.175.508.500

Lãi vay 159.676.342 472.448.882

Vay - 1.939.124.801

Ông Lâm Minh Châu

Trưởng TBKT 
đến ngày 29 
tháng 6 
năm 2020 

Trả gốc vay - 3.111.729.812

Vay - 1.000.000.000

Ông Vũ Quốc Thái

Thành viên 
HĐQT đến 
ngày 26 
tháng 4 năm 
2021

Lãi vay 1.977.774.461 789.163.902

Cung cấp dịch vụ 1.555.359.222 -

Trả gốc vay 900.000.000 1.855.154.762

Mua dịch vụ 110.104.330 -

Vay - 18.354.000.000

Tạm ứng - 5.143.527.319

Thu hồi tạm ứng - 493.527.319

Ông Võ Quốc Khánh Tổng Giám 
đốc

Trả gốc vay 100.000.000 -

6.357.535 -

Vay - 100.000.000

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

Phó Tổng 
giám đốc 
đến ngày 26 
tháng 1 năm 
2020

Trả gốc vay - 2.000.000.000

Lãi vay - 141.952.054

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Kế toán 
trưởng

Trả gốc vay  400.000.000  1.016.442.935 

Vay  150.000.000  396.000.000 

Lãi vay  13.893.155  13.980.727 

Bà Huỳnh Thảo Linh Bên liên 
quan

Bán hàng hóa 25.287.617.640 -

Trả gốc vay 25.000.000.000 -

Lãi vay 200.136.986 -

Thu hồi tạm ứng - 1.393.264.693

Tạm ứng - 860.000.000

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

33.    NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm này và năm trước bao gồm (tiếp theo):

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Ông Trần Lam Thông Bên liên 
quan

Bán hàng hóa 3.408.382.398 - 

Thu hồi tạm ứng - 23.713.818.118

Tạm ứng - 17.188.122.632

Cung cấp dịch vụ - 1.945.813.636

Trả gốc vay - 708.838.067

Thu hồi gốc vay - 616.666.659

Lãi vay - 246.192.285

Ông Nguyễn Hữu Đạt Bên liên 
quan

Thu hồi tạm ứng 21.541.722.620 8.379.733.998

Tạm ứng 19.308.525.169 21.625.907.595

Trả gốc vay - 11.716.565.206

Lãi vay - 10.494.247
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33.   NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  (tiếp theo)

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu và phải trả các bên liên quan như sau:

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 
Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát 

Công ty liên 
kết

Bán hàng hóa và 
dịch vụ 20.182.147.903  18.622.758.137 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Tân Sơn Nhất Bên liên quan Bán hàng hóa và 

dịch vụ  548.533.723  -   

Công ty Cổ phần Mai Lan Công ty con Bán hàng hóa và 
dịch vụ  485.070.466  178.356.822 

Công ty Cổ phần Thương Tín 
Tàu Cuốc Công ty con Bán hàng hóa và 

dịch vụ  191.862.481  -   

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Kiến trúc Xây dựng Toàn 
Thịnh Phát

Bên liên quan Bán hàng hóa và 
dịch vụ  126.510.549 126.510.549

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch 
HĐQT 

Bán hàng hóa và 
dịch vụ  114.501.769  -   

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Bất động sản 
Đông Sài Gòn

Công ty con Bán hàng hóa và 
dịch vụ  84.827.007  89.958.328 

Công ty TNHH MTV Kinh 
doanh Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín 

Công ty con Bán hàng hóa và 
dịch vụ  76.693.432  -   

Công ty TNHH Dịch vụ Quản 
lý Bất động sản Sài Gòn 
Thương Tín 

Công ty con Bán hàng hóa và 
dịch vụ  23.186.387  -   

Ông Nguyễn Hữu Đạt Bên liên quan Bán hàng hóa và 
dịch vụ  -    10.233.197.451 

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn

Bán hàng hóa và 
dịch vụ  -    1.205.544.303 

Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công Lâm 
Đồng

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn

Bán hàng hóa và 
dịch vụ  -    625.205.481 

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng

Công ty liên 
kết

Bán hàng hóa và 
dịch vụ  -    186.471.137 

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Phát triển Bất động sản 
Hùng Anh Năm

Công ty con Bán hàng hóa và 
dịch vụ  -  123.835.249

21.833.333.717 31.391.837.457

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

33.   NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu và phải trả các bên liên quan như sau: (tiếp theo)

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm
Trả trước cho người bán ngắn hạn
Công ty Cổ phần Khai thác 
và Quản lý Khu Công nghiệp 
Đặng Huỳnh 

Bên liên 
quan 

Bán hàng hóa và 
dịch vụ  71.400.000.000 71.400.000.000

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn

Bán hàng hóa và 
dịch vụ  1.000.000.000 -

72.400.000.000 71.400.000.000

Phải thu khác ngắn hạn

Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát 

Công ty liên 
kết Lãi cho vay  246.997.232.171 184.805.179.756 

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Lãi cho vay  211.623.764.376 147.283.252.584 

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Nam 

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn

Đặt cọc  57.350.000.000  57.350.000.000 

Công ty trong cùng 
Tập đoàn  22.053.047.503  16.709.760.273 

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản 66 Đầu tư khác Lãi cho vay  35.865.623.227  22.989.318.503 

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch 
HĐQT 

Tạm ứng cho công 
tác đền bù đất  34.481.720.073  -   

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Tân Sơn Nhất

Bên liên 
quan Lãi cho vay  15.507.504.685  9.732.649.890 

Bà Huỳnh Thảo Linh Bên liên 
quan

Tạm ứng cho công 
tác đền bù đất  6.750.000.000 27.649.646.183
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33.    NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  (tiếp theo)

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu và phải trả các bên liên quan như sau: (tiếp theo)

VND

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Phải thu khác ngắn hạn (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công Lâm 
Đồng

Công ty trong 
cùng Tập đoàn Lãi cho vay 2.981.200.719 2.915.416.044

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Kiến trúc Xây dựng Toàn 
Thịnh Phát

Bên liên quan Lãi cho vay 2.523.400.671 1.856.698.313

Công ty Cổ phần Mai Lan Công ty con Lãi cho vay 1.493.117.811 -

Công ty TNHH Dịch vụ 
Quản lý Bất động sản Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty con Chi hộ 884.239.054 1.031.757.132

Công ty TNHH MTV Kỹ 
thuật Xây dựng Toàn Thịnh 
Phát

Bên liên quan Lãi cho vay 179.190.000 179.190.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín 
Nghĩa Á Châu 

Công ty trong 
cùng Tập đoàn Khác 61.397.275 61.397.275

Công ty Cổ phần Bao bì - 
Kho bãi Bình Tây Bên liên quan Khác 50.000.000 -

Ông Nguyễn Hữu Đạt Bên liên quan Tạm ứng cho công 
tác đền bù đất 20.000.000 19.328.525.169

Công ty Cổ phần Đầu tư 
SVG Công ty liên kết Khác 20.000.000 20.000.000

Ông Vũ Quốc Thái

Thành viên 
HĐQT đến ngày 
26 tháng 4 năm 

2021

Tạm ứng cho công 
tác đền bù đất - 5.000.000.000

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng Công ty liên kết Lãi cho vay 16.386.987 602.671.233

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Phát triển Bất động sản 
Hùng Anh Năm 

Công ty con Tạm ứng cho công 
tác đền bù đất - 630.000.000

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
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33.   NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu và phải trả các bên liên quan như sau: (tiếp theo)

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm
Phải thu khác ngắn hạn (tiếp theo)

Ông Trần Lam Thông Bên liên quan

Tạm ứng cho công 
tác đền bù đất  -   16.339.627.171

Tạm ứng thực hiện 
dự án - 213.244.526

Công ty TNHH MTV Kinh 
doanh Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty con Phí môi giới  -   9.877.967.177

Ông Đặng Hồng Anh Cổ đông lớn Tạm ứng -  11.717.230

638.857.824.552 524.588.018.459

Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công Cổ đông lớn Mua hàng hóa và 

dịch vụ  6.728.825.400  4.006.984.802 

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản TTC Land Hưng 
Điền

Công ty con Mua hàng hóa và 
dịch vụ  4.172.460.621  4.596.243.325

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Nam

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn

Mua hàng hóa và 
dịch vụ  1.985.167.534  3.092.845.991

Công ty TNHH MTV Kỹ 
thuật Xây dựng Toàn Thịnh 
Phát

Bên liên quan Mua hàng hóa và 
dịch vụ  1.325.484.173  1.561.722.673

Công ty TNHH MTV Kinh 
doanh Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty con Mua hàng hóa và 
dịch vụ  264.453.167  434.088.701

Công ty TNHH Dịch vụ 
Quản lý Bất động sản Sài 
Gòn Thương Tín 

Công ty con Mua hàng hóa và 
dịch vụ 34.113.914 -

Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công Lâm 
Đồng

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn 

Mua hàng hóa và 
dịch vụ  21.227.275  422.171.000

Báo cáo thường niên 2021 Báo cáo tài chính riêng 2021270 271



Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  (tiếp theo)

VND

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Phải trả người bán ngắn hạn (tiếp theo)

Ông Vũ Quốc Thái

Thành viên 
HĐQT đến 

ngày 26 
tháng 4 năm 

2021

Mua hàng hóa và 
dịch vụ  15.000.000  15.000.000

Công ty TNHH MTV 
Tư vấn Sài Gòn Thương Tín

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Mua hàng hóa và 
dịch vụ - 1.898.186.400

Công ty Cổ phần Thương 
Tín Tàu Cuốc Công ty con Mua hàng hóa và 

dịch vụ - 803.500.500

 14.546.732.084  16.830.743.392 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Ông Vũ Quốc Thái

Thành viên 
HĐQT đến 

ngày 26 
tháng 4 năm 

2021

Bán hàng hóa và 
dịch vụ 5.190.726.341 -

Ông Trần Lam Thông Bên liên 
quan

Bán hàng hóa và 
dịch vụ 1.918.300.065 -

Công ty TNHH MTV Kinh 
doanh Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty con Bán hàng hóa và 
dịch vụ 88.633.449.797    88.633.449.797  

95.742.476.203 88.633.449.797

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
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33. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

VND

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Phải trả khác ngắn hạn

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản TTC Land Hưng 
Điền

Công ty con Chi phí đền bù của 
dự án 9.082.000.000 5.221.000.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Hùng Anh Đầu tư khác Góp vốn dự án  2.000.000.000  2.000.000.000 

Ông Vũ Quốc Thái

Thành viên 
HĐQT đến 

ngày 26 
tháng 4 năm 

2021

Đặt cọc mua căn 
hộ 1.116.057.747 1.038.843.225

Công ty Cổ phần
Đầu tư Bất động sản Kim 
Thành

Công ty 
liên kết Lãi vay  1.063.042.465  734.542.465 

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Phát triển Bất động sản 
Hùng Anh Năm

Công ty con Thu hộ  968.938.757  -   

Ông Trần Lam Thông Bên liên quan Thu hộ  695.000.000 13.789.678.034

Công ty Cổ phần Thương 
mại Nguyễn Kim Đà Nẵng Công ty con Hợp tác 

kinh doanh 640.553.705 17.101.500.000

Công ty TNHH Thương Tín 
- CJ Công ty con Thu hộ  539.000.000  -   

Công ty TNHH MTV TTC 
Land Retail Management Công ty con Lãi vay  177.675.208  151.875.207 

Bà Huỳnh Thảo Linh Bên liên quan Thu hộ  -   34.145.765.000

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch 
HĐQT 

Đặt cọc mua căn 
hộ - 2.870.049.285

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải trả các bên liên quan như sau: (tiếp theo) Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu và phải trả các bên liên quan như sau: (tiếp theo)
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  (tiếp theo)

VND

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm

Phải trả khác ngắn hạn  (tiếp theo)

Công ty TNHH MTV Kinh 
doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn 
Thương Tín

Công ty con Đặt cọc mua căn 
hộ -  2.138.379.147

Công ty Cổ phần Thương Tín 
Tàu Cuốc Công ty con Khác  -    402.587.399 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành 
Thành Công Cổ đông lớn Lãi vay  -    87.739.726 

Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Lãi vay  -    32.621.918 

Công ty Cổ phần Du lịch Thành 
Thành Công Lâm Đồng

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Khác  -    21.369.863 

 16.282.267.882 79.735.951.269

Phải trả khác dài hạn

Công ty Cổ phần Khai thác và 
Quản lý Khu Công nghiệp Đặng 
Huỳnh

Bên liên 
quan Hợp tác kinh doanh 244.500.000.000 244.500.000.000

 244.500.000.000  244.500.000.000

Phải thu về cho vay ngắn hạn

Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát

Công ty liên 
kết Cho vay  870.000.000.000  939.506.700.000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản 66

Bên liên 
quan Cho vay  61.200.000.000  104.420.000.000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Tân Sơn Nhất

Bên liên 
quan Cho vay  57.640.000.000  35.540.000.000 

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
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33. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

VND
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Số đầu năm
Phải thu về cho vay ngắn hạn (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Thành Thành 
Nam

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Cho vay  47.912.018.000  88.500.000.000 

Công ty Cổ phần Mai Lan Công ty con Cho vay  33.636.000.000  -   

Công ty Cổ phần Năng lượng 
TTC

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Cho vay 24.000.000.000 -

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
Công ty trong 

cùng Tập 
đoàn

Cho vay  21.500.000.000  28.000.000.000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến 
trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát Bên liên quan Cho vay  6.525.694.445  6.525.694.445 

Công ty Cổ phần 
Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa 
Đồng

Công ty liên 
kết Cho vay  825.000.000  86.100.000.000

1.123.238.712.445  1.288.592.394.445 

Vay ngắn hạn

Ông Vũ Quốc Thái

Thành viên 
HĐQT đến 

ngày 26 
tháng 4 năm 

2021 

Vay  15.598.845.238  16.498.845.238 

Công ty Cổ phần
Đầu tư Bất động sản Kim 
Thành

Công ty iên 
kết Vay  7.300.000.000  7.300.000.000 

Công ty TNHH MTV TTC Land 
Retail Management Công ty con Vay  430.000.000  430.000.000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Bất động sản Đông Sài 
Gòn

Công ty con Vay  -    900.000.000 

Công ty TNHH MTV
Tư vấn Sài Gòn Thương Tín

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Vay  -    600.000.000 

Ông Bùi Tiến Thắng

Phó Chủ 
tịch HĐQT 

đến ngày 26 
tháng 4 năm 

2021 

Vay  -    1.839.124.801 

Ông Võ Quốc Khánh Tổng Giám 
đốc Vay  -    100.000.000 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Kế toán 
trưởng Vay - 250.000.000

 23.328.845.238  27.917.970.039 

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu và phải trả các bên liên quan như sau: (tiếp theo)Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải trả các bên liên quan như sau: (tiếp theo)
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

33 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN  (tiếp theo)

VND
Tên Chức vụ Thu nhập (*)

Năm nay Năm trước 
Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch HĐQT 1.233.333.333 466.666.668

Ông Nguyễn Đăng Thanh Chủ tịch HĐQT đến ngày 29 
tháng 6 năm 2020 - 1.894.436.260

Ông Võ Quốc Khánh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc 1.841.008.465 -

Ông Bùi Tiến Thắng Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 26 
tháng 4 năm 2021 166.666.668 1.619.784.282

Ông Nguyễn Thành Chương Thành viên độc lập HĐQT 366.666.663 155.555.554

Ông Hoàng Mạnh Tiến Thành viên độc lập HĐQT kiêm 
Chủ tịch UBKT 299.999.997 -

Bà Trần Diệp Phương Nhi Thành viên HĐQT kiêm thành 
viên UBKT 500.000.004 -

Bà Trần Thiện Thanh Thùy
Thành viên độc lập HĐQT kiêm 
thành viên UBKT đến ngày 26 
tháng 4 năm 2021

66.666.666 257.487.920

Ông Phạm Phú Tuấn Thành viên HĐQT đến ngày 26 
tháng 4 năm 2021 - 311.111.109

Ông Vũ Quốc Thái Thành viên HĐQT đến ngày 26 
tháng 4 năm 2021 133.333.332 1.467.481.939

Ông Lâm Minh Châu
Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch 
UBKT đến ngày 29 tháng 6 năm 
2020

- 651.578.346

Bà Trần Yến Duyên
Thành viên HĐQT kiêm thành 
viên UBKT đến ngày 29 tháng 6 
năm 2020

- 101.932.366

Bà Lê Thị Xuân Đức Thành viên UBKT đến ngày 26 
tháng 4 năm 2021 186.092.231 277.749.500

Bà Phạm Thị Khuê Phó Tổng Giám đốc 1.262.724.000 1.147.898.403
Ông Huỳnh Sơn Trung Phó Tổng Giám đốc 346.614.666 -

Ông Lê Trần Hồng Phúc Phó Tổng Giám đốc đến ngày 31 
tháng 3 năm 2020 - 720.970.265

6.403.106.025 9.072.652.612
(*) Bao gồm Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác.

Mẫu B09 - DN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

34. CÁC CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG VÀ VỐN

VND
  Số cuối năm Số đầu năm

Đến 1 năm  116.524.250.581 94.214.934.611 

Trên 1 đến 5 năm  384.768.753.535 342.556.897.472 

Trên 5 năm  727.265.876.375 809.903.216.418 

TỔNG CỘNG 1.228.558.880.491 1.246.675.048.501

Cam kết theo hợp đồng đi thuê hoạt động

Công ty thuê văn phòng theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản tiền thuê 
phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động được trình bày như sau:

VND
  Số cuối năm Số đầu năm

Đến 1 năm  5.544.000.000 5.544.000.000 

Trên 1 đến 5 năm  22.176.000.000 22.176.000.000 

Trên 5 năm  45.738.000.000 51.282.000.000 

TỔNG CỘNG  73.458.000.000 79.002.000.000

Các cam kết vốn

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có các cam kết hợp đồng cho việc xây dựng dự án căn hộ, nhà phố 
và biệt thự như sau:

VND
Giá trị theo 

hợp đồng
Giá trị đã 
ghi nhận

Giá trị 
cam kết còn lại

Dự án Jamona City 3.538.556.430.363 3.092.515.968.922 446.040.461.441

Dự án Carillon 6 935.241.862.000 5.794.630.505 929.447.231.495

Dự án Carillon 7 852.067.056.364 698.534.876.640 153.532.179.724

Dự án TTC Plaza Đức Trọng 151.244.181.818 125.220.528.409 26.023.653.409

TỔNG CỘNG 5.477.109.530.545 3.922.066.004.476 1.555.043.526.069

Cam kết theo hợp đồng cho thuê hoạt động

Công ty hiện đang cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản 
tiền thuê tối thiểu trong tương lai theo hợp đồng cho thuê hoạt động được trình bày như sau:

Giao dịch với bên liên quan khác

Thu nhập của các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc được trình bày như sau:
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Mẫu B09 - DN

35. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Không có sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải được điều chỉnh hay 
trình bày trong báo cáo tài chính riêng của Công ty.
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo 
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103002210 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 3 năm 2004, và các Giấy Chứng nhận Đăng 
ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó. 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCK 
HCM”) với mã SCR theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHCM do SGDCK HCM cấp ngày 18 tháng 11 năm 
2016.

Hoạt động chính theo đăng ký trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) là kinh 
doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sỡ hữu, đất thuê; kinh doanh nhà; đầu tư xây dựng 
kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng; hoạt 
động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; đại lý môi giới, đấu giá, 
cung cấp dịch vụ tư vấn kiến trúc và kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Công ty có trụ sở chính tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

THÔNG TIN CHUNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch

Ông Võ Quốc Khánh Phó chủ tịch
(bổ nhiệm ngày 4 tháng 5 năm 2021)

Ông Bùi Tiến Thắng Phó chủ tịch
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Ông Nguyễn Thành Chương Thành viên độc lập

Ông Hoàng Mạnh Tiến Thành viên độc lập
(bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Bà Trần Diệp Phượng Nhi Thành viên
(bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Bà Trần Thiện Thanh Thùy Thành viên độc lập
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Ông Phạm Phú Tuấn Thành viên
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Ông Vũ Quốc Thái Thành viên
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)
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VNĐ

Mã số
Thuyết 
minh

2018 2017

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua tài sản cố định, bất động sản đầu tư và tài 
sản dài hạn khác

21 (55.221.648.004) (99.125.153.264)

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và bất động sản đầu tư 22 397.849.517.171 40.876.363.636

Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 23 (181.431.553.758) (252.409.051.403)

Tiền chi cho vay các đơn vị khác 23 (2.555.276.862.635) (2.376.970.966.328)

Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 24 169.194.421.667 178.698.161.709

Tiền thu hồi từ cho vay các đơn vị khác 24 1.945.737.535.174 2.367.375.000.000

Tiền chi mua lại công ty con 25 (834.079.300.000) -

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 (631.937.620.000) (690.383.472.088)

Tiền thu hồi từ thanh lý các khoản đầu tư vào các đơn vị khác 26 172.073.397.000 95.129.657.242

Tiền thu lãi cho vay và cổ tức 26 298.842.283.929 174.673.014.957

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư 30 (1.274.249.829.456) (562.136.445.539)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 731.433.700.000 -

Thu từ vay ngắn hạn và dài hạn 33 2.936.469.723.356 2.968.999.745.695

Tiền trả nợ gốc vay 34 (2.670.692.087.058) (2.137.030.705.856)

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (262.089.672) (262.089.672)

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính 40 996.949.246.626 831.706.950.167

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 39.150.918.803 (383.604.934.931)

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 54.968.812.805 438.573.747.736

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 
(70 = 50 + 60) 70 4 94.119.731.608 54.968.812.805

Ngày 28 tháng 03 năm 2019

Người lập: Người duyệt:

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo Bùi Tiến Thắng

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018292 293

VNĐ

Mã số
Thuyết 
minh

2018 2017

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua tài sản cố định, bất động sản đầu tư và tài 
sản dài hạn khác

21 (55.221.648.004) (99.125.153.264)

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và bất động sản đầu tư 22 397.849.517.171 40.876.363.636

Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 23 (181.431.553.758) (252.409.051.403)

Tiền chi cho vay các đơn vị khác 23 (2.555.276.862.635) (2.376.970.966.328)

Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 24 169.194.421.667 178.698.161.709

Tiền thu hồi từ cho vay các đơn vị khác 24 1.945.737.535.174 2.367.375.000.000

Tiền chi mua lại công ty con 25 (834.079.300.000) -

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 (631.937.620.000) (690.383.472.088)

Tiền thu hồi từ thanh lý các khoản đầu tư vào các đơn vị khác 26 172.073.397.000 95.129.657.242

Tiền thu lãi cho vay và cổ tức 26 298.842.283.929 174.673.014.957

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư 30 (1.274.249.829.456) (562.136.445.539)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 731.433.700.000 -

Thu từ vay ngắn hạn và dài hạn 33 2.936.469.723.356 2.968.999.745.695

Tiền trả nợ gốc vay 34 (2.670.692.087.058) (2.137.030.705.856)

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (262.089.672) (262.089.672)

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính 40 996.949.246.626 831.706.950.167

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 
(50 = 20 + 30 + 40) 50 39.150.918.803 (383.604.934.931)

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 54.968.812.805 438.573.747.736

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 
(70 = 50 + 60) 70 4 94.119.731.608 54.968.812.805

Ngày 28 tháng 03 năm 2019

Người lập: Người duyệt:

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo Bùi Tiến Thắng

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo) 
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
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TIỂU BAN KIỂM TOÁN 
TRỰC THUỘC HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hoàng Mạnh Tiến Chủ tịch 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Ông Nguyễn Thành Chương Chủ tịch 
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021)

Thành viên 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Bà Trần Diệp Phượng Nhi Thành viên 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Bà Trần Thiện Thanh Thùy Thành viên 
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2021) 

Bà Lê Thị Xuân Đức Thành viên
(miễn nhiệm ngày 17 tháng 5 năm 2021)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ông Vũ Quốc Khánh Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Khuê Phó Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Sơn Trung Phó Tổng Giám đốc 
(bổ nhiệm ngày 7 tháng 5 năm 2021)

Phó Tổng Giám đốc
(miễn nhiệm ngày 26 tháng 7 năm 2021)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Bà Nguyễn Thùy Vân.

Ông Võ Quốc Khánh được ủy quyền để ký báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Thư Ủy quyền số 02/2021/GUQ-TTCLAND ngày 29 tháng 10 năm 2021.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản 
ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình 
lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, 
Ban Tổng Giám đốc cần phải:

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách 
nhất quán;

Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và 
tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải 
thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và

Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp 
không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản 
ánh tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm 
bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu 
trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để 
ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác. 

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Tập đoàn đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài 
chính hợp nhất kèm theo.

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Chúng tôi phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo. Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý 
tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

THÔNG TIN CHUNG
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 
(“Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”) được lập ngày 30 tháng 3 năm 2022, và được 
trình bày từ trang 6 đến trang 70 bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 
hợp nhất theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ 
mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất 
không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm 
toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu 
cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc 
kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót 
trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu 
và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của 
kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc 
nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm 
toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát 
nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán 
được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình 
bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Ernst & Young Vietnam Limited 

20th Floor, Bitexco Financial Tower 
2 Hai Trieu Street, District 1 Ho Chi 
Minh City, S.R. of VietnamBuilding a better working world

Tel: +84 28 3824 5252 

Fax: +84 28 3824 5250 

ey.com

Số tham chiếu: 61466670/22637098/HN
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B01 - DN/HN

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  6.722.441.165.232 8.459.696.820.280

I.  Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5 40.948.032.398 208.422.315.619

1. Tiền 111  26.318.505.243 116.481.959.777

2. Các khoản tương đương tiền 112  14 629.527.155 91.940.355.842

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6 90.949.087.204 84.347.079.452

1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123  90.949.087.204 84.347.079.452

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  3.768.025.429.793 4.827.666.587.635

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 7 241.137.045.987 352.112.518.139

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 8 652.232.599.725 1.035.463.333.418

3. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 9 2.030.683.588.834 2.202.804.144.445

4.  Phải thu ngắn hạn khác 136 10 846.125.364.173 1.243.091.760.559

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 7.10 (2.153.168.926) (5.805.168.926)

IV. Hàng tồn kho 140 11 2.795.520.723.543 3.310.374.692.824

1. Hàng tồn kho 141  2.796.989.971.100 3.310.374.692.824

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149  (1.469.247.557) -

V. Tài sản ngắn hạn khác 150  26.997.892.294 28.886.144.750

1.   Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 10.909.706.828 11.465.671.989

2.   Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152  15.300.761.760 17.419.779.570

3.   Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153  787.423.706 693.191

VND

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B01 - DN/HN

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200  3.074.821.910.075 2.953.979.887.066

I. Các khoản phải thu dài hạn 210  1.061.098.085.640 967.291.485.640

1.  Trả trước cho người bán dài hạn 212  696.817.582 1.294.217.582

2.  Phải thu dài hạn khác 216 10 1.060.401.268.058 965.997.268.058

II. Tài sản cố định 220  206.981.143.584 209.837.353.353

1. Tài sản cố định hữu hình 221 13 2.410.285.509 3.266.930.517

- Nguyên giá 222  15.831.326.449 15.042.399.338

- Giá trị khấu hao lũy kế 223  (13.421.040.940) (11.775.468.821)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 14 2.180.785.344 -

- Nguyên giá 225  2.426.950.909 -

- Giá trị khấu hao lũy kế 226  (246.165.565) -

3. Tài sản cố định vô hình 227 15 202.390.072.731 206.570.422.836

- Nguyên giá 228  231.550.780.212 229.811.530.212

- Giá trị hao mòn lũy kế 229  (29.160.707.481) (23.241.107.376)

III.  Bất động sản đầu tư 230 16 604.547.333.304 631.186.041.110

1. Nguyên giá 231  674.101.555.753 674.708.951.586

2. Giá trị khấu hao lũy kế 232  (69.554.222.449) (43.522.910.476)

IV.  Tài sản dở dang dài hạn 240  2.757.775.000 1.097.415.000

1.     Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 17 2.757.775.000 1.097.415.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

VND
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TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (TIẾP THEO)  

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 18 874.821.023.292 729.911.920.919

1. Đầu tư vào công ty liên kết 252  114.893.304.688 157.583.462.793

2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253  755.519.262.584 572.486.587.584

3. Dự phòng cho đầu tư dài hạn 254  (591.543.980) (158.129.458)

4. Đầu tư nắm giữ 255  5.000.000.000 -

VI. Tài sản dài hạn khác 260  324.616.549.255 414.655.671.044

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12 234.449.445.189 313.524.746.753

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262  2.520.303.014 -

3. Lợi thế thương mại 269 19 87.646.801.052 101.130.924.291

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270  9.797.263.075.307 11.413.676.707.346

NGUỒN VỐN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

C. NỢ PHẢI TRẢ 300 4.764.371.280.314 6.522.051.201.191

I. Nợ ngắn hạn 310 3.438.051.200.150 4.537.561.743.613

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 20 85.149.670.637 105.471.053.936

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 21 1.355.558.480.195 878.629.642.798

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 22 143.610.672.116 66.312.648.570

4. Phải trả người lao động 314  1.335.486.470 1.392.554.053

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 23 368.653.201.923 316.527.377.807

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 24 42.075.977.370 30.268.727.553

7. Phải trả ngắn hạn khác 319 25 619.214.366.290 1.724.439.233.907

8. Vay ngắn hạn 320 26 788.219.626.607 1.384.894.542.498

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322  34.233.718.542 29.625.962.491

II. Nợ dài hạn 330  1.326.320.080.164 1.984.489.457.578

1.     Chi phí phải trả dài hạn 333 23 133.063.083.199 134.666.390.880

2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 24 14.267.606.057 50.086.494.049

3. Phải trả dài hạn khác 337 25 301.984.214.034 300.423.791.658

4. Vay và nợ dài hạn 338 26 777.851.644.675 1.401.109.107.691

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 35.3 99.153.532.199 98.203.673.300

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Mẫu B01 - DN/HN Mẫu B01 - DN/HN

VND VND
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D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  5.032.891.794.993 4.891.625.506.155

I. Vốn chủ sở hữu 410  5.032.891.794.993 4.891.625.506.155

1. Vốn cổ phần 411 27 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a  3.663.563.030.000 3.663.563.030.000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 27 333.257.781.211 333.257.781.211

3. Quỹ đầu tư phát triển 418 27 150.121.777.502 144.639.920.686

4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 27 24.890.292.522 24.890.292.522

5.  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 27 661.111.130.027 497.108.586.920

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 
cuối kỳ trước

421a  473.970.795.076 308.417.397.503

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ 421b  187.140.334.951 188.691.189.417

7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429 28 199.947.783.731 228.165.894.816

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440  9.797.263.075.307 11.413.676.707.346

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

Năm 2021 Năm 2020

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 30.1 1.692.449.709.553 923.675.078.177

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 30.1 (9.265.591.533) (5.519.883.3320

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

10 20.1 1.683.184.118.020 918.155.194.845

4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 31 (1.370.754.412.138) (1.225.874.976.003)

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ

20 312.429.705.882 (307.719.781.1580)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 30.2 515.806.002.857 850.108.898.939

7. Chi phí hoạt động tài chính 22 33 (407.659.106.702) (254.290.963.3580

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 18.1 (344.772.969.729) (240.949.570.9330

8. Phần (lỗ) lãi trong công ty liên kết 24 32 15.737.135.324 (7.262.212.450)

9. Chi phí bán hàng 25 32 (114.334.980.080) (85.000.693.034)

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 30 (89.318.529.160) (93.282.416.274)

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 34 232.660.228.121 102.552.832.665

12. Thu nhập khác 31 34 33.025.796.166 108.193.586.132

13. Chi phí khác 32 32 (23.649.058.451) (6.198.509.723)

14. Lợi nhuận (lỗ) khác 40 32 9.376.737.715 101.995.076.409

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 50 242.036.965.836 204.547.909.074

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 35.1 (49.401.666.414) 2.797.744.802

17. (Thu nhập) chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 35.3 1.570.444.115 (13.047.079.346)

18. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 194.205.743.537 194.298.574.530

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (tiếp theo)
Mẫu B01 - DN/HN Mẫu B02 - DN/HN

NGUỒN VỐN Mã số
Thuyết 
minh

31/12/2021 01/01/2021

VND VND
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CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 01 242.036.965.836 204.547.909.074

Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao và hao mòn (bao gồm lợi thế thương 
mại)

02            47.326.773.001 44.588.600.491

(Hoàn nhập dự phòng) dự phòng 03       (1.749.337.921) 5.874.072.866

Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (271.119.881.019) (667.948.937.870)

Chi phí lãi vay 06 213.862.542.089 240.949.570.933

Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước 
thay đổi vốn lưu động

08 230.357.061.986 (171.988.784.506)

Giảm các khoản phải thu 09 914.024.825.867 250.928.324.979

Giảm hàng tồn kho 10 513.512.466.079 850.775.797.225

Giảm các khoản phải trả 11 (610.715.013.572) (245.909.516.560)

Giảm (tăng) chi phí trả trước 12 80.110.918.203 (35.702.339.811)

Tiền lãi vay đã trả 14 (166.711.569.236) (230.652.495.362)

Thuế TNDN đã nộp 15 22 (31.349.738.090) (17.066.173.777)

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (13.503.348.009) (11.722.068.762)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 915.725.603.228 388.662.743.426

Mẫu B02 - DN/HN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo) (tiếp theo)
Mẫu B03 - DN/HN

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

Năm 2021 Năm 2020

19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 61 27.1 187.140.334.951 188.691.189.417

20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm 
soát

62 28 7.065.408.586 5.607.385.113

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 37 511 485

Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 37 511 485

VND VND
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II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Tiền chi để mua sắm tài sản cố định 21 (4.727.488.020) (98.936.030.903)

Tiền thu do thanh lý tài sản cố định và bất động 
sản đầu tư

22 50.000.000 -

Tiền chi cho vay 23 (4.987.503.365.781) (2.012.329.365.908)

Tiền thu hồi cho vay 24 5.148.021.913.640 2.016.247.689.687

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 (230.852.623.650) (1.709.665.990.000)

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 74.615.275.429 958.324.000.000

Tiền thu lãi cho vay và cổ tức 27 137.445.906.340 54.121.191.175

Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt 
động đầu tư

30 137.049.617.958 (792.238.505.949)

II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ đi vay 33 26 1.084.225.859.254 2.756.215.102.978

Tiền chi trả nợ gốc vay 34 26 (2.304.158.238.161) (2.227.360.978.186)

Cổ tức đã trả cho cổ đông 

thiểu số
36 27.3 (317.125.500) (394.129.700)

Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt 
động tài chính

40 (1.220.249.504.407) 528.459.995.092

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (167.474.283.221) 124.884.232.569

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 208.422.315.619 83.538.083.050

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 5 40.948.032.398 208.422.315.619

Mẫu B03 - DN/HNCông ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

VND

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

1. THÔNG TIN CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh 
nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103002210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 3 năm 2004, và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều 
chỉnh sau đó. 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCK HCM”) với 
mã SCR theo Quyết định số 468/QĐ-SGDHCM do SGDCK HCM cấp ngày 18 tháng 11 năm 2016.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tập đoàn có mười một (11) công ty con trực tiếp, bốn (4) công ty liên kết với 
chi tiết như sau:

Công ty Địa điểm Tình trạng
Ngành nghề  
kinh doanh

Tỷ lệ lợi ích%
Tỷ lệ biểu 

quyết%

Công ty con

Công ty TNHH MTV 
Kinh doanh Dịch vụ Địa 
ốc Sài Gòn Thương Tín 
(“Dịch vụ Địa ốc Sài 
Gòn”)

Thành phố 
Hồ Chí Minh 
(“TPHCM”)

Đang hoạt động
Kinh doanh bất 

động sản
100 100

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Bất động sản 
Đông Sài Gòn (“Đông 
Sài Gòn”)

TPHCM Đang hoạt động Bất động sản 100 100

Công ty Cổ phần 
Thương Tín Tàu Cuốc 
(“Tàu Cuốc”)

TPHCM Đang hoạt động
Xây dựng và 
bất động sản

99,9 99,9

Công ty TNHH Dịch vụ 
Quản lý Bất động sản 
Sài Gòn Thương Tín 
(“Dịch vụ Quản lý BĐS 
Sài Gòn”)

TPHCM Đang hoạt động
Kinh doanh bất 

động sản
50 50

Công ty Cổ phần Mai 
Lan (“Mai Lan”)

TPHCM Đang hoạt động Dịch vụ 90,17 90,17

Công ty TNHH Thương 
Tín – CJ Cầu Tre (“CJ 
Cầu Tre”)

TPHCM Đang hoạt động Dịch vụ 74 74
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

1. THÔNG TIN CÔNG TY (tiếp theo)

Hoạt động chính theo đăng ký trong năm hiện tại của Công ty và các công ty con là kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sỡ hữu, đất thuê; kinh doanh nhà; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, khu dân cư, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư 
vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, 
hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 
sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; đại lý môi giới, đấu giá, cung cấp dịch vụ tư vấn kiến trúc và kỹ thuật có 
liên quan; hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Công ty có trụ sở chính tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam.

Số lượng nhân viên của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 318 (ngày 31 tháng 12 năm 2020: 370).

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY

2.1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) được trình bày bằng đồng Việt Nam 
(“VND”) phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính 
ban hành theo:

2.5. Cơ sở hợp nhất 

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam (Đợt 1);

- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam (Đợt 2);

- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam (Đợt 3);

- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam (Đợt 4); và

- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam (Đợt 5).   

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày kèm theo và việc sử dụng báo cáo này không dành cho 
các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt 
Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 
chuyển tiền tệ của Tập đoàn theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và 
lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

2.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán được áp dụng của Tập đoàn là Nhật ký chung.

2.3. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Tập đoàn áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và 
kết thúc ngày 31 tháng 12. 

Công ty Địa điểm Tình trạng
Ngành nghề  
kinh doanh

Tỷ lệ lợi ích%
Tỷ lệ biểu 

quyết%
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Phát triển Bất động sản 
Hùng Anh Năm (“Hùng 
Anh Năm”)

TPHCM Đang hoạt động Bất động sản 100 100

Công ty Cổ phần Thương 
Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng 
(“Nguyễn Kim Đà Nẵng”)

Đà Nẵng Đang hoạt động
Bất động sản 

và dịch vụ 
thương mại

99,85 99,85

Công ty TNHH MTV TTC 
Land Retail Management 
(“TTC Land Retail”)

TPHCM Đang hoạt động
Kinh doanh bất 

động sản
100 100

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Bất động sản TTC Land 
Phú Quốc (“TTC Land Phú 
Quốc”)

Kiên Giang Đang hoạt động Bất động sản 100 100

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Bất động sản TTC Hưng 
Điền (“Hưng Điền”)

TPHCM Đang hoạt động Bất động sản 61 61

Công ty liên kết

Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát 

HCMC Đang hoạt động
Bất động sản 

và dịch vụ 
thương mại

22,51 (*)

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Long An - IDICO

HCMC Đang hoạt động
Bất động sản 

và dịch vụ 
thương mại

23,98 24

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Địa ốc Kim Thành 

HCMC Đang hoạt động Bất động sản 48 48

Công ty Cổ phần Đầu tư 
SVG 

HCMC Đang hoạt động
Sản xuất và 

xây dựng
50 (*)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

1. THÔNG TIN CÔNG TY (tiếp theo)

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có mười một (11) công ty con trực tiếp và bốn (4) công ty liên 
kết và với chi tiết như sau: (tiếp theo)

(*)  Tập đoàn nắm giữ quyền biểu quyết không tương ứng với tỷ lệ lợi ích trong các công ty này (Thuyết minh số 
18.1)
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2.4. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con cho năm tài chính kết 
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Các công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Tập đoàn thực sự nắm quyền kiểm soát công ty 
con, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày Tập đoàn thực sự chấm dứt quyền kiểm soát đối với công ty con.

Các báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con sử dụng để hợp nhất được lập cho cùng một kỳ kế toán 
và được áp dụng các chính sách kế toán một cách thống nhất.

Số dư các tài khoản trên bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn, các khoản thu nhập và chi 
phí, các khoản lãi hoặc lỗ nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ hoàn toàn.

Lợi ích của các cổ đông không kiểm soát là phần lợi ích trong lãi, hoặc lỗ, và trong tài sản thuần của công ty con 
không được nắm giữ bởi Tập đoàn và được trình bày riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất và được trình bày chung với phần vốn chủ sở hữu của các cổ đông của công ty mẹ trong phần vốn chủ sở 
hữu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Ảnh hưởng do các thay đổi trong tỷ lệ sở hữu công ty con mà không làm mất quyền kiểm soát được hạch toán 
vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Tập đoàn là VND.

2.5. Cơ sở hợp nhất 

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

3.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có 
thời hạn gốc không quá ba (3) tháng, có tính thanh khoản cao có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng 
tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3.2. Hàng tồn kho

Hàng hóa bất động sản

Bất động sản được mua hoặc được xây dựng để bán trong quá trình hoạt động bình thường của Tập đoàn, không 
phải để cho thuê hoặc chờ tăng giá, được ghi nhận là hàng hóa bất động sản theo giá thấp hơn giữa giá thành để 
đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được.

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

3.2. Hàng tồn kho (tiếp theo)

3.3. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ 
khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Tập đoàn dự kiến không có khả 
năng thu hồi tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí 
quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Giá thành của hàng hóa bất động sản bao gồm:

• Chi phí tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;

• Chi phí xây dựng trả cho nhà thầu; và

• Chi phí lãi vay, chi phí tư vấn, thiết kế, chi phí san lấp, đền bù giải phóng mặt bằng, phí tư vấn, thuế chuyển 
nhượng đất, chi phí quản lý xây dựng chung và các chi phí liên quan khác.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường, 
dựa trên giá thị trường vào ngày báo cáo và chiết tính giá trị thời gian của dòng tiền, nếu đáng kể, và trừ chi phí 
ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.

Giá vốn của bất động sản đã bán được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất dựa trên 
các chi phí trực tiếp tạo thành bất động sản đó và chi phí chung được phân bổ trên cơ sở diện tích tương ứng 
của bất động sản đó.

Hàng tồn kho khác

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều kiện hiện 
tại và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường 
trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho (chủ yếu là hàng hóa) với giá trị 
được xác định theo chi phí mua theo phương pháp bình quân gia quyền.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong 
giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng 
hóa tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày 
kết thúc kỳ kế toán năm. 

Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

Báo cáo thường niên 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất 2021297 298



3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

3.4. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sẵn 
sàng hoạt động như dự kiến. 

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi 
phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh. 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý tài sản (là phần 
chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh hợp nhất .

3.5. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản 
vào sử dụng như dự kiến. 

Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố định vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và các chi phí khác 
được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh. 

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý tài sản (là phần 
chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. .

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận như tài sản vô hình khi Tập đoàn nắm giữ đất này để sử dụng trong sản xuất, 
kinh doanh cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê và Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa đất 
vào trạng thái sẵn sàng để sử dụng. 

Quyền sử dụng đất được trích khấu hao dựa trên thời gian sử dụng hữu ích, ngoại trừ quyền sử dụng đất có thời 
gian sử dụng vô thời hạn thì không hao mòn.

3.6. Thuê tài sản

Việc xác định một thỏa thuận có phải là thỏa thuận thuê tài sản hay không dựa trên bản chất của thỏa thuận đó 
tại thời điểm khởi đầu: liệu việc thực hiện thỏa thuận này có phụ thuộc vào việc sử dụng một tài sản nhất định và 
thỏa thuận có bao gồm điều khoản về quyền sử dụng tài sản hay không.

Thỏa thuận thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu theo hợp đồng thuê tài sản bên cho thuê chuyển 
giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Tất cả các thỏa thuận thuê tài sản 
khác được phân loại là thuê hoạt động.

Trong trường hợp Tập đoàn là bên đi thuê

3.6. Thuê tài sản (tiếp theo)

Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn của hợp đồng thuê.

Trong trường hợp Tập đoàn là bên cho thuê

Thu nhập từ tiền cho thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo 
phương pháp đường thẳng trong thời gian cho thuê.

Tài sản theo hợp đồng thuê tài chính được vốn hóa trên bảng cân đối kế toán riêng tại thời điểm khởi đầu thuê 
tài sản theo giá trị thấp hơn giữa giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê 
tối thiểu. Khoản tiền gốc trong các khoản thanh toán tiền thuê trong tương lai theo hợp đồng thuê tài chính được 
hạch toán như khoản nợ phải trả. Khoản tiền lãi trong các khoản thanh toán tiền thuê được hạch toán vào báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong suốt thời gian thuê tài sản theo lãi suất cố định trên số dư còn lại 
của khoản nợ thuê tài chính phải trả.

Tài sản thuê tài chính đã được vốn hóa được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng theo thời 
gian ngắn hơn giữa thời gian hữu dụng ước tính và thời hạn thuê tài sản, nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ 
được chuyển giao quyền sở hữu tài sản khi hết hạn hợp đồng thuê.

Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
riêng theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê.

3.7. Khấu hao và hao mòn

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp khấu hao 
đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 năm
Máy móc, thiết bị 2 - 3 năm
Phương tiện vận tải 2 - 7 năm
Thiết bị văn phòng 2 - 10 năm
Phần mềm vi tính 3 - 11 năm
Tài sản vô hình khác 3 - 8 năm
Quyền sử dụng đất 46 năm

3.8. Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá bao gồm các chi phí giao dịch liên quan trừ đi giá trị khấu 
hao và hao mòn lũy kế.

Các khoản chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán vào giá trị 
còn lại của bất động sản đầu tư khi Tập đoàn có khả năng thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn 
mức hoạt động được đánh giá ban đầu của bất động sản đầu tư đó.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 
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3.8. Bất động sản đầu tư  

Khấu hao và hao mòn bất động sản đầu tư được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời 
gian hữu dụng ước tính của các bất động sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc     24 - 45 năm

Bất động sản đầu tư không còn được trình bày trong bảng cân đối kế toán hợp nhất sau khi đã bán hoặc sau 
khi bất động sản đầu tư đã không còn được sử dụng và xét thấy không thu được lợi ích kinh tế trong tương lai 
từ việc thanh lý bất động sản đầu tư đó. Chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của 
bất động sản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong năm thanh lý.

Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư chỉ khi có sự 
thay đổi về mục đích sử dụng như trường hợp chủ sở hữu chấm dứt sử dụng tài sản đó và bắt đầu cho bên khác 
thuê hoạt động hoặc khi kết thúc giai đoạn xây dựng. Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản 
chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các trường hợp chủ sở 
hữu bắt đầu sử dụng tài sản này hoặc bắt đầu triển khai cho mục đích bán. Việc chuyển từ bất động sản đầu 
tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi nguyên giá hay giá trị còn lại 
của bất động sản tại ngày chuyển đổi.

3.9. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Tập 
đoàn và được hạch toán như chi phí phát sinh trong kỳ ngoại trừ các khoản được vốn hóa như theo nội dung 
của đoạn tiếp theo.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể cần có một 
thời gian đủ dài để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán được vốn hóa vào nguyên 
giá của tài sản đó.

Hợp nhất kinh doanh được hạch toán theo phương pháp giá mua. Giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm giá trị 
hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa 
nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua và các chi phí liên quan 
trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và những khoản nợ tiềm tàng 
phải gánh chịu trong hợp nhất kinh doanh của bên bị mua đều ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày hợp nhất kinh 
doanh.

Lợi thế thương mại phát sinh từ hợp nhất kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, là phần chênh lệch 
giữa giá phí hợp nhất kinh doanh so với với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả 
có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận. Nếu giá phí hợp nhất kinh doanh thấp hơn giá trị 
hợp lý của tài sản thuần của bên bị mua, phần chênh lệch đó sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất. Sau khi ghi nhận ban đầu, lợi thế thương mại được xác định giá trị bằng nguyên giá trừ đi 
giá trị phân bổ lũy kế. Lợi thế thương mại được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian hữu ích 
được ước tính tối đa là mười (10) năm. Định kỳ công ty mẹ phải đánh giá tổn thất lợi thế thương mại tại công ty 
con, nếu có bằng chứng cho thấy số lợi thế thương mại bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo 
số lợi thế thương mại bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 
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3.12. Các khoản đầu tư

Đầu tư vào công ty liên kết

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Công ty liên kết 
là các công ty mà trong đó Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên 
doanh của Tập đoàn. Thông thường, Tập đoàn được coi là có ảnh hưởng đáng kể nếu sở hữu trên 20% quyền bỏ 
phiếu ở đơn vị nhận đầu tư.

Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất 
theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Tập đoàn trong tài sản thuần của 
công ty liên kết sau khi mua. Lợi thế thương mại phát sinh được phản ánh trong giá trị còn lại của khoản đầu tư. 
Tập đoàn không khấu hao lợi thế thương mại này mà hàng năm thực hiện đánh giá xem lợi thế thương mại có bị 
suy giảm giá trị hay không. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất phản ánh phần sở hữu của Tập đoàn trong kết 
quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết sau khi mua.

Phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận (lỗ) của công ty liên kết sau khi mua được phản ánh trên báo cáo 
kết quả kinh doanh hợp nhất và phần sở hữu của nhà đầu tư trong thay đổi sau khi mua của các quỹ của công ty 
liên kết được ghi nhận vào các quỹ. Thay đổi lũy kế sau khi mua được điều chỉnh vào giá trị còn lại của khoản đầu 
tư vào công ty liên kết. Cổ tức nhận được từ công ty liên kết được cấn trừ vào khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Các báo cáo tài chính của công ty liên kết được lập cùng kỳ với các báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn và 
sử dụng các chính sách kế toán nhất quán với Tập đoàn. Các điều chỉnh hợp nhất thích hợp đã được ghi nhận để 
bảo đảm các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán với Tập đoàn trong trường hợp cần thiết.

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được ghi nhận theo giá mua thực tế.

3.10. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán 
hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương 
ứng được tạo ra từ các chi phí này.

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần từ 2 đến 5 năm hoặc ghi 
nhận phù hợp với doanh thu vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: 

- Công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn và được sử dụng trên một năm;

- Nhà mẫu; và

- Chi phí hoa hồng cho dự án.

3.11. Hợp nhất kinh doanh và lợi thế thương mại 
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3.12. Các khoản đầu tư (tiếp theo)

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá gốc. Sau khi ghi nhận ban đầu, các khoản 
đầu tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Các khoản suy giảm giá trị của khoản đầu tư nếu phát sinh 
được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và giảm trừ trực tiếp 
giá trị đầu tư.

Dự phòng giảm giá trị các khoản đầu tư

Dự phòng cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư được lập khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy có sự suy 
giảm giá trị của các khoản đầu tư này vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất.

3.15. Phân chia lợi nhuận (tiếp theo)

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng cao phúc lợi cho 
công nhân viên, và được trình bày như một khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

3.13. Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng 
hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Tập đoàn đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay 
chưa.

3.14. Cổ phiếu quỹ

Các công cụ vốn chủ sở hữu được Tập đoàn mua lại (cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo nguyên giá và trừ vào 
vốn chủ sở hữu. Tập đoàn không ghi nhận các khoản lãi hoặc lỗ khi mua, bán, phát hành hoặc hủy các công cụ 
vốn chủ sở hữu của mình.

3.15. Phân chia lợi nhuận 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm các khoản lãi từ giao dịch mua giá rẻ) có thể được 
chia cho các cổ đông sau khi được Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng 
theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tập đoàn trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn theo 
đề nghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông thường niên:

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của Tập đoàn.

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Nguồn kinh phí cho hoạt động kinh doanh, dự án bao gồm ngân sách hoạt động dự kiến.

3.16. Lãi trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu 
phổ thông của Tập đoàn (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) cho số lượng bình 
quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu 
cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn (sau khi đã điều chỉnh cho cổ tức của cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi) 
cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm và số lượng bình quân 
gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng 
có tác động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

3.17. Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Tập đoàn có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một 
cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi 
trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể 
sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán biệt thự, nhà phố và căn hộ

Đối với các biệt thự, nhà phố và căn hộ mà Tập đoàn bán sau khi đã xây dựng hoàn tất, doanh thu và giá vốn 
được được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích liên quan đến biệt thự, nhà phố và căn hộ đã được chuyển 
giao sang người mua.

Hợp đồng xây dựng

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả 
thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy và được xác nhận bởi khách hàng, 
thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành 
được khách hàng xác nhận trên hóa đơn

Các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác chỉ được 
tính vào doanh thu khi đã được thống nhất với khách hàng.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu chỉ 
được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn. 
Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong năm khi các chi phí này đã phát sinh.
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3.17. Ghi nhận doanh thu (tiếp theo)

Doanh thu bán lô đất và đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng

Doanh thu bán lô đất và đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng được xác định là tổng số tiền được nhận khi đất và đất 
đã xây dựng cơ sở hạ tầng được bàn giao cho khách hàng. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản và dịch vụ khác

Doanh thu được ghi nhận khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận khi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng 
thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Tập đoàn được xác lập.

Tiền cho thuê

Thu nhập từ tiền cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê.

3.18. Thuế (tiếp theo)

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, ngoại trừ thuế 
thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao 
dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời 
điểm phát sinh giao dịch.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được 
khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc 
chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ 
tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của 
một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc 
lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán 
và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính 
thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để có thể sử dụng các tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng 
cho năm tài chính khi tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật 
thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại trừ trường hợp 
thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, 
thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Tập đoàn chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải nộp khi Tập đoàn có 
quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài 
sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản 
lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế hoặc Tập đoàn dự định thanh toán thuế thu nhập 
hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc 
thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài 
sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

3.18. Thuế 

Thuế thu nhập hiện hành

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số 
tiền dự kiến được thu hồi từ hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu 
lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại trừ trường 
hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp 
này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

Tập đoàn chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải nộp khi Tập đoàn 
có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Tập 
đoàn dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa 
cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài 
chính hợp nhất.
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3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 6. ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

3.19. Các bên liên quan

Các bên được coi là bên liên quan của Tập đoàn nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát 
bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi 
Tập đoàn và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan nêu trên 
có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên mật thiết trong gia đình của họ.

3.20. Thông tin bộ phận

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Tập đoàn tham gia vào việc cung cấp các sản 
phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ 
trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi 
ích khác biệt với các bộ phận khác. Hoạt động kinh doanh bất động sản trong lãnh thổ Việt Nam chủ yếu tạo ra 
doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn, trong khi các khoản doanh thu khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh 
thu của Tập đoàn. Do đó, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn nhận định là Tập đoàn chỉ có một bộ phận theo hoạt 
động kinh doanh và khu vực địa lý. Theo đó, thông tin theo bộ phận không được trình bày.

4. CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG NĂM

4.1. Đại dịch Covid-19 

Đại dịch Covid-19 đang dẫn đến suy thoái kinh tế và tác động xấu đến hầu hết các doanh nghiệp và ngành công 
nghiệp. Tình hình này có thể đem đến những bất ổn và tác động đến môi trường mà Tập đoàn đang hoạt động. 
Ban Tổng Giám đốc của Tập đoàn đã liên tục theo dõi và đánh giá tác động tài chính trong việc định giá tài sản, 
cũng như nợ tiềm tàng, đồng thời sử dụng các ước tính và đánh giá đối với các vấn đề khác nhau khi tình hình 
tiến triển, sử dụng thông tin tốt nhất đã được thu thập cho đến ngày báo cáo này.

5. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Số cuối năm Số đầu năm

Tiền mặt 41.854.637 211.287.587
Tiền gửi ngân hàng 26.276.650.606 116.270.672.190
Các khoản tương đương tiền (*) 14.629.527.155 91.940.355.842 
TỔNG CỘNG 40.948.032.398 208.422.315.619 

(*) Các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc không quá ba (3) tháng tại 
các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất dao động từ 2,8%/năm đến 5,4%/năm.

Một số các khoản tương đương tiền đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Thuyết minh số 26.1).

Số dư này thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên ba (3) tháng và kỳ hạn còn lại trên ba (3) tháng đến 
mười hai (12) tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất dao động từ 6,5%/năm đến 7,2%/năm.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có giá trị là 63.547.079.452 VND tại ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng thương mại này 
(Thuyết minh số 26).

7. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

(*) Số dư này chủ yếu thể hiện các khoản phải thu từ đợt thanh toán cuối cùng của các hợp đồng 
chuyển nhượng bất động sản chưa bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

8. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 

(*)  Số dư này thể hiện khoản ứng trước theo các Thỏa thuận Nguyên tắc để mua sản phẩm hình thành 
trong tương lai đối với 90% tổng số lượng sản phẩm của dự án Charmington Iris tọa lạc tại 76 Tôn Thất 
Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

B09-DN/HN

VND

VND

VND

Số cuối năm Số đầu năm

Phải thu các bên khác 180.030.175.687 283.705.351.297
- Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng 103.980.456.491 103.980.456.491
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 23.909.892.689 23.909.892.689
- Khác (*) 52.139.826.507 155.815.002.117

Phải thu các bên liên quan (Thuyết minh số 
36)

61.106.870.300 68.407.166.842

TỔNG CỘNG 241.137.045.987 352.112.518.139 
Dự phòng phải thu khách hàng khó đòi (1.142.815.714) (1.142.815.714)

GIÁ TRỊ THUẦN 239.994.230.273 350.969.702.425

Số cuối năm Số đầu năm

Trả trước cho người bán 579.832.599.725 493.288.290.680
Công ty TNHH Đầu tư Sabeco Hiệp Phúc (*) 227.355.785.711 227.355.785.711
Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Dịch 

vụ Phúc Bảo Minh 
214.666.511.346 181.056.244.072

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sản xuất 
Gia công và Bao Bì 

28.873.619.676 26.720.793.000

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp 1 
Việt Nam 

12.109.117.887 10.000.000.000

Khác 96.827.565.105 48.155.467.897
Trả trước cho các bên liên quan 
(Thuyết minh số 36)

72.400.000.000 542.175.042.738 

TỔNG CỘNG 652.232.599.725 1.035.463.333.418
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 
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9. PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN 9. PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN (tiếp theo)

(i)  Chi tiết các khoản phải thu về cho vay bên liên quan như sau:

(i)  Chi tiết các khoản phải thu về cho vay bên liên quan như sau: (tiếp theo)

Bên vay Số cuối năm (VNĐ) Ngày đáo hạn
Lãi suất 
(%/năm)

Hình thức đảm bảo

Công ty Cổ phần 
May Tiến Phát

1.376.230.000.000
Từ ngày 4 tháng 2 

năm 2022 đến ngày 11 
tháng 12 năm 2022

Từ 3,0 đến 
12,5

5.400.000 cổ phần 
TNAC và 9.375.000 
cổ phần Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phát 
triển Tân Sơn Nhất

Công ty Cổ phần 
Đầu Tư Bất động 
sản 66

61.200.000.000
Từ ngày 11 tháng 7 

năm 2022 đến ngày 3 
tháng 12 năm 2022

Từ 10,5 đến 
12,5

Tín chấp

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phát triển 
Tân Sơn Nhất

57.640.000.000
Từ ngày 13 tháng 8 

năm 2022 đến ngày 29 
tháng 11 năm 2022

Từ 10,5 đến 
12,0

Tín chấp

Công ty Cổ phần 
Toàn Hải Vân

54.300.000.000
Từ ngày 29 tháng 1 

năm 2022 đến ngày 7 
tháng 8 năm 2022

Từ 10,5 đến 
13,0

Tín chấp

Công ty Cổ phần 
Thành Thành Nam

47.912.018.000
Ngày 21 tháng 12 năm 

2022
6,5 Tín chấp

Công ty Cổ phần 
Năng lượng TTC

24.000.000.000
Ngày 11 tháng 5 năm 

2022
11,5 Tín chấp  

Bà Huỳnh Thảo 
Linh 

  17.886.676.389
Ngày 5 tháng 7 năm 

2022
11,0 Tín chấp

(ii)  Chi tiết khoản phải thu về cho vay tín chấp bên khác như sau:

Bên vay Số cuối năm (VNĐ) Ngày đáo hạn
Lãi suất 
(%/năm)

Hình thức đảm bảo

Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại Xây Dựng Dịch Vụ 
Phúc Bảo Minh

219.584.200.000

Từ ngày 29 tháng 
4 năm 2022 đến 
ngày 9 tháng 11 
năm 2022

12 Tín chấp

Công ty Cổ phần Thực 
phẩm CJ Cầu Tre

156.000.000.000
Ngày 15 tháng 11 
năm 2022

10,5 Tín chấp

TỔNG CỘNG 375.584.200.000

Bên vay Số cuối năm (VNĐ) Ngày đáo hạn
Lãi suất 
(%/năm)

Hình thức đảm bảo

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công

8.580.000.000
Ngày 28 tháng 12 
năm 2022

9,0 Tín chấp

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Kiến trúc Xây dựng Toàn 
Thịnh Phát

 6.525.694.445
Ngày 31 tháng 12 
năm 2022

Từ 10,0 đến 
10,5

Tín chấp

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Xây dựng Dịch vụ Hoa 
Đồng

825.000.000 
Ngày 5 tháng 3 
năm 2022

Từ 12,5 đến 
13,0

Tín chấp

TỔNG CỘNG 1.655.099.388.834

VND

Số cuối năm Số đầu năm

Cho vay bên liên quan (Thuyết minh số 36) (i) 1.655.099.388.834 2.046.804.144.445 
Cho vay bên khác (ii) 375.584.200.000 156.000.000.000 
TỔNG CỘNG 2.030.683.588.834 2.202.804.144.445
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
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10. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 10. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (tiếp theo)

Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn 846.125.364.173 1.243.091.760.559

Phải thu lãi cho vay và cổ tức 551.365.672.770 398.227.635.150

Phải thu ủy thác đầu tư 91.033.636.000 71.990.509.000

Phải thu từ các hợp đồng hợp tác kinh 
doanh (“HĐHTKD”)

59.526.252.848 8.387.173.667

Đặt cọc 57.986.000.000 58.245.709.000

Trả trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo tiến độ thanh toán của khách hàng 
(ii)

23.802.725.769 27.533.053.054

Tạm ứng cho nhân viên phục vụ công 
tác đền bù đất 

23.393.647.412 51.314.191.804

Phải thu từ nhận hoàn trả khoản trả 
trước (i)

- 568.000.000.000

Khác 39.017.429.374 59.393.488.884

Dài hạn 1.060.401.268.058 965.997.268.058

Phải thu từ các HĐHTKD (iii) 1.007.681.847.398 913.281.847.398

Đặt cọc để thực hiện dự án (iv) 42.000.000.000 42.000.000.000

Ký quỹ, ký cược 10.719.420.660 10.715.420.660

TỔNG CỘNG 1.906.526.632.2.31 2.209.089.028.617

Dự phòng phải thu khó đòi -1.010.353.212 -4.662.353.212

GIÁ TRỊ THUẦN 1.905.516.279.019 2.204.426.675.405

Trong đó:

Phải thu các bên liên quan (Thuyết minh 
số 36)

1.282.409.424.216 1.097.441.322.290

Phải thu các bên khác 623.106.854.803 1.106.985.353.115

(i) Theo Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư (“HĐHTĐT”) ngày 9 tháng 11 năm 2020 về việc 
thanh lý hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư Tấn Hưng (“Tấn Hưng”) chịu trách nhiệm 
hoàn trả các khoản trả trước cho người bán phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất hình thành trong tương lai  đã ký với Tấn Hưng và bà Lê Thị Giàu liên quan đến Dự án Hưng Điền 
– Tân Hưng Quận 8. 

(ii) Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Tập đoàn thực hiện kê khai và tạm nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền trong năm của các hợp đồng mua bán căn hộ, nhà phố 
và biệt thự.

(iii) Số dư này chủ yếu thểc hiện các khoản đầu tư vào HĐHTKD với Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân để phát triển 
dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm tại Tổ 11, Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang và Công ty Cổ 
phần Quản lý và Khai thác Khu công nghiệp Đặng Huỳnh về phát triển dự án Khu công nghiệp Tân Kinh Mở rộng tại 
Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

(iv) Số dư này thể hiện khoản đặt cọc theo HĐHTKD với Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Việt Nam trong năm 
2012 để thực hiện dự án Charmington La Pointe trên quy mô diện tích 5.055,1 m2 tại Quận 10, TPHCM.

 

11. HÀNG TỒN KHO

Số cuối năm Số đầu năm

Bất động sản dở dang 2.727.938.323.569 3.290.352.964.048
  Dự án Jamona City (*) 1.160.393.998.562 1.127.060.715.248
  Dự án Charmington Dragonic 574.597.102.243 579.454.130.697

Dự án Charmington Tamashi Đà Nẵng 489.671.895.458 470.246.250.095
Dự án Jamona Cầu Tre 196.498.309.168 196.498.309.169
Dự án TTC Plaza Đức Trọng 144.275.032.666 90.182.144.485
Dự án Jamona Home Resort 109.795.529.438 156.507.447.462
Khu dân cư Phú Hữu, Quận 9 21.776.603.921 21.776.603.921
Dự án Charmington La Pointe 9.281.286.495 10.013.243.812
Dự án Carillon 7 (*) 6.364.943.109 543.760.326.479

  Dự án Jamona Golden Silk (*) 3.931.384.933 10.922.611.505
  Dự án Thanh Đa - 59.592.613.130

Dự án Phong Điền Phước Dân - 4.358.338.675
Các dự án khác 11.352.237.576 19.980.229.370
Hàng hóa bất động sản 40.357.786.643 12.692.831.704

Nguyên vật liệu 280.902.086 274.227.696
Công cụ và dụng cụ 1.508.327.557 1.508.327.557

Dịch vụ đang cung cấp dở dang 26.904.631.245 5.546.341.819

TỔNG CỘNG 2.796.989.971.100 3.310.374.692.824

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1.469.247.557) -

GIÁ TRỊ THUẦN 2.795.520.723.543 3.310.374.692.824

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các dự án được dùng làm tài sản thế chấp cho 
các khoản vay dài hạn ngân hàng và trái phiếu dài hạn (Thuyết minh số 26.3 và 26.4).

(*)   Chi phí lãi vay vốn hóa

Trong năm, Tập đoàn đã vốn hóa chi phí lãi vay với tổng số tiền là 46.602.477.950 VND vào bất động sản dở dang 
(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020: 80.789.023.925 VND). Các khoản chi phí đi vay này liên 
quan đến các khoản vay nhằm tài trợ cho việc xây dựng và phát triển các dự án bất động sản đang triển khai của 
Tập đoàn.

VND

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 14. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

13. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc, thiết 
bị

Phương tiện vận 
tải

Thiết bị văn 
phòng

Tổng cộng

Nguyên giá:

Số đầu năm 249.090.909 1.262.542.206 1.160.045.454 12.370.720.769 15.042.399.338

Mua mới - - - 788.927.111 788.927.111

Số cuối năm 249.090.909 1.262.542.206 1.160.045.454 13.159.647.880 15.831.326.449

Trong đó:

Đã khấu hao hết 249.090.909 1.012.671.216  - 6.736.544.260 7.998.306.385

Giá trị khấu hao 
lũy kế:

Số đầu năm (228.333.336) (1.161.793.663) (467.505.664) (9.917.836.158) (11.775.468.821)

Khấu hao trong 
năm

 (20.757.573)  (72.103.656)  (193.340.904)  (1.359.369.986)  (1.645.572.119)

Số cuối năm  (249.090.909)  (1.233.897.319)  (660.846.568)  (11.277.206.144)  (13.421.040.940)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm 20.757.573 100.748.543 692.539.790 2.452.884.611 3.266.930.517

Số cuối năm  - 28.644.887 499.198.886 1.882.441.736 2.410.285.509

Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn 10.909.706.828 11.465.671.989 

Chi phí hoa hồng môi giới 9.558.800.007 9.558.800.007

Công cụ, dụng cụ - 58.766.419 

Khác 1.350.906.821 1.848.105.563 

Dài hạn 234.449.445.189 313.524.746.753 

Chi phí hoa hồng môi giới 225.692.187.898 287.969.485.774

Công cụ, dụng cụ 8.216.004.579 20.553.521.362 

Khác 541.252.712 5.001.739.617 

TỔNG CỘNG 245.359.152.017 324.990.418.742

Máy móc, thiết bịMáy móc, thiết bị

Nguyên giá:

Số đầu năm -

Mua mới 2.426.950.909

Số cuối năm 2.426.950.909

Giá trị khấu hao 
lũy kế:

Số đầu năm -

Khấu hao trong 
năm

(246.165.565)

Số cuối năm (246.165.565)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm -

Số cuối năm 2.180.785.344

VND

VND

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH15. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 16.

VND

 
Quyền sử dụng 

đất 
Phần mềm vi tính Tài sản khác Tổng cộng

Nguyên giá:

Số đầu năm 209.629.895.999 16.214.763.213 3.966.871.000 229.811.530.212 

Mua trong năm - 1.739.250.000 - 1.739.250.000  

Số cuối năm  209.629.895.999  17.954.013.213  3.966.871.000  231.550.780.212 

Trong đó:

Đã hao mòn hết  - 3.698.127.097 - 3.698.127.097

Giá trị hao mòn lũy kế:

Số đầu năm (14.942.114.813) (6.611.001.834) (1.687.990.729) (23.241.107.376)

Hao mòn trong năm  (3.684.959.820)  (1.613.792.410)  (620.847.875)  (5.919.600.105)

Số cuối năm  (18.627.074.633)  (8.224.794.244)  (2.308.838.604)  (29.160.707.481)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm 194.687.781.186 9.603.761.379 2.278.880.271 206.570.422.836 

Số cuối năm  191.002.821.366  9.729.218.969  1.658.032.396  202.390.072.731 

Trong đó:

Tài sản sử dụng để thế chấp 
(Thuyết minh số 26)

90.175.781.818 - - 90.175.781.818

VND

 Nhà cửa, vật kiến trúc

Nguyên giá:

Số đầu năm 674.708.951.586

Giảm khác (607.395.833)

Số cuối năm 674.101.555.753 

Giá trị hao mòn lũy kế:

Số đầu năm (43.522.910.476)

Khấu hao trong năm (26.031.311.973) 

Số cuối năm (69.554.222.449) 

Giá trị còn lại:

Số đầu năm 631.186.041.110

Số cuối năm 604.547.333.304 

Thuyết minh bổ sung:

Các khoản doanh thu cho thuê và chi phí hoạt động liên quan đến bất động sản đầu tư được trình bày như sau:

VND

Năm nayNăm nay Năm trước

Thu nhập từ cho thuê bất động sản đầu tư 74.389.535.626 90.293.954.450

Chi phí hoạt động kinh doanh trực tiếp của các bất 
động sản đầu tư tạo thu nhập cho thuê trong năm 23.402.212.785 41.155.444.156

Các khoản tiền thuê thu được hàng năm trong tương lai được trình bày trong Thuyết minh số 38.

Giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư chưa được đánh giá và xác định một cách chính thức tại ngày 31 tháng 
12 năm 2021. Tuy nhiên, dựa trên tình hình cho thuê thực tế và giá thị trường của tài sản, Ban Tổng Giám đốc 
tin tưởng rằng giá trị hợp lý của tài sản đầu tư lớn hơn giá trị còn lại tại ngày này.
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG17.

VND

 Số cuối năm Số đầu năm

Phần mềm ERP Oracle E-Business Suite 1.580.175.000 737.415.000

Phần mềm bán hàng CRM 360.000.000 360.000.000

Khác 817.600.000 -

TỔNG CỘNG 2.757.775.000 1.097.415.000 

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

18. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo)

18.
VND

 Số cuối năm Số đầu năm

Đầu tư vào công ty liên kết (Thuyết minh số 18.1) 114.893.304.688 157.583.462.793

Đầu tư dài hạn khác (Thuyết minh số 18.2) 755.519.262.584 572.486.587.584

TỔNG CỘNG 870.412.567.272 730.070.050.377

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (591.543.980) (158.129.458)

GIÁ TRỊ THUẦN 869.821.023.292 729.911.920.919

Tên công ty 
liên kết

Tình 
trạng

Lĩnh 
vực kinh 

doanh
Số cuối năm Số đầu năm

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%)

Quyền 
biểu 

quyết 
(%)

Giá trị ghi sổ 
VND

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%)

Quyền 
biểu 

quyết 
(%)

Giá trị ghi sổ 

VND

Công ty Cổ 
phần May 
Tiến Phát

Đang 
hoạt 
động

Bất động 
sản và 
dịch vụ 
thương 
mại

22,51 (i) 70.068.263.987 12,51 (i) 20.671.255.368

Công ty Cổ 
phần Đầu 
tư Xây dựng 
Long An – 
IDICO

Đang 
hoạt 
động

Bất động 
sản và 
dịch vụ 
thương 
mại

23,98 24 34.716.404.145 23,98 24 32.038.743.256

Tên công ty 
liên kết

Tình 
trạng

Lĩnh 
vực kinh 

doanh
Số cuối năm Số đầu năm

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%)

Quyền 
biểu 

quyết 
(%)

Giá trị ghi sổ 
VND

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%)

Quyền 
biểu 

quyết 
(%)

Giá trị ghi sổ 

VND

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Địa ốc Kim 
Thành (“Kim 
Thành”) 

Đang 
hoạt 
động

Bất động 
sản

48 48 9.918.813.065 48 48 10.406.182.266

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
SVG

Đang 
hoạt 
động

Sản xuất 
và xây 
dựng

50 (ii) 189.823.491 50 (ii) 189.823.491

Công ty Cổ 
phần Sản 
xuất Xây 
dựng Dịch 
vụ Hoa Đồng 
(“Hoa Đồng”) 

Đang 
hoạt 
động

Bất động 
sản và 
dịch vụ 
thương 
mại

- - - 34,47 36,9 94.277.458.412

TỔNG CỘNG 114.893.304.688 157.583.462.793

(i) Mặc dù tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần May Tiến Phát là 12,51%, Tập đoàn đã hạch toán khoản 
đầu tư này là khoản đầu tư vào công ty liên kết vì Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể đến các chính sách tài chính và hoạt 
động của công ty này.

(ii)  Mặc dù tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Đầu tư SVG là 50%, dựa trên thỏa thuận của các cổ đông, 
quyền biểu quyết của Tập đoàn không tương ứng với tỷ lệ sở hữu và Tập đoàn không có quyền kiểm soát. Do đó, Tập 
đoàn đã phân loại khoản đầu tư này như khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính hợp nhất.

VND

18.1. Đầu tư vào các công ty liên kết 
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo)18. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 

Chi tiết giá trị khoản đầu tư vào các công ty liên kết này như sau:

VND

 Năm nay Năm trước

Giá trị đầu tư

Số đầu năm 196.534.048.907 173.312.048.907

Tăng trong năm  39.587.982.000 25.422.000.000 

Giảm trong năm  (94.400.000.000) (2.200.000.000) 

Số cuối năm  141.722.030.907 196.534.048.907 

Phần lũy kế lỗ sau khi đầu tư vào công ty liên kết

Số đầu năm (38.950.586.114) (27.404.621.411)

Lợi nhuận (lỗ) từ các công ty liên kết 15.737.135.324 (7.262.212.450)

Lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết 78.324.571 -

Giảm trong năm - (179.752.253) 

Cổ tức được chia trong năm (3.693.600.000) (4.104.000.000) 

Số cuối năm (26.828.726.219) (38.950.586.114) 

Giá trị đầu tư còn lại

Số đầu năm  157.583.462.793 145.907.427.496

Số cuối năm  114.893.304.688 157.583.462.793 

18.1. Đầu tư vào các công ty liên kết (tiếp theo)

VND

 Số cuối năm Số đầu năm

Tỷ lệ 
sở hữu

Giá gốc đầu tư Dự phòng
Tỷ lệ 

sở hữu
Giá gốc đầu tư Dự phòng

Công ty Cổ phần 
Khu Công nghiệp 
Thành Thành Công 
(*)

24,41 527.521.636.000 - 24,41 527.521.636.000 -

Công ty CP Thương 
mại và Xây dựng 
Phước Tân

9,88 153.632.675.000 - - - -

Công ty Khai thác 
và Quản lý Khu 
Công nghiệp Đặng 
Huỳnh

1,52 43.350.000.000 - 3,21 43.350.000.000 -

Công ty Cổ phần 
Sản Xuất Xây Dựng 
Dịch vụ Hoa Đồng

9,13 29.400.000.000 - - - -

Công ty Cổ phần 
Đầu Tư Bất Động 
Sản 66

8 1.600.000.000 (591.543.980) 8 1.600.000.000 (158.129.458)

Công ty Xây dựng 
Hùng Anh

0,62 14.951.584 - 0,62 14.951.584 -

TỔNG CỘNG 755.519.262.584 (591.543.980) - 572.486.587.584 (158.129.458)

18.2. Các khoản đầu tư tài chính khác 

18.

(*)  Mặc dù tổng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn trong Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công là 24,41%, 
dựa trên thỏa thuận của các cổ đông, quyền biểu quyết của Tập đoàn không tương ứng với tỷ lệ sở hữu và Tập đoàn 
không có ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề liên quan đến quản trị, hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh. Do 
đó, Tập đoàn đã phân loại khoản đầu tư này như các khoản đầu tư vào đầu tư khác trong báo cáo tài chính hợp nhất.
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo)18.

18.3. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn

Số dư này thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên mường hai (12) tháng tại Ngân hang Thương mại Cổ 
phần Nam Á – Chi Nhánh Tân Định, mức lãi suất được hưởng là 7.2%/ năm.

21. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

19. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI 

Chi tiết giá trị khoản đầu tư vào các công ty liên kết này như sau:

VND

 Năm nay Năm trước

Nguyên giá:

Số đầu năm và số cuối năm 143.694.480.800 143.694.480.800

Giá trị hao mòn lũy kế:

Số đầu năm  (42.563.556.509) (29.079.433.270)

Hao mòn trong năm  (13.484.123.239) (13.484.123.239)

Số cuối năm  (56.047.679.748) (42.563.556.509)

Giá trị còn lại:

Số đầu năm 101.130.924.291 114.615.047.530

Số cuối năm 87.646.801.052 101.130.924.291

20. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 

VND

 Năm nay Năm trước

Phải trả bên khác: 73.813.931.474 91.881.837.605

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt 17.685.540.076 -

- Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành 4.658.262.974 15.541.752.551

- Khác 51.470.128.424 76.340.085.054

Phải trả bên liên quan (Thuyết minh số 36) 11.335.739.163 13.589.216.331

TỔNG CỘNG 85.149.670.637 105.471.053.936

 Năm nay Năm trước

Phải trả bên khác 1.348.449.453.789 878.618.807.798

-     Công ty TNHH Lotte Land (i) 358.512.000.000 358.512.000.000

-     Khác (ii) 989.937.453.789 520.106.807.798

Phải trả bên liên quan (Thuyết minh số 36) 7.109.026.406 10.835.000

TỔNG CỘNG 1.355.558.480.195 878.629.642.798

VND

VND

(i)  Số dư này thể hiện khoản trả trước để mua 55% quyền sở hữu trong Công ty TNHH Một thành viên 
Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm quan đến hợp đồng chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển 
nhượng cổ phần ngày 1 tháng 6 năm 2020. Khoản trả trước này được đảm bảo bởi một số cổ phiểu nắm giữ 
bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

(ii)  Số dư này chủ yếu thể hiện các khoản nhận tạm ứng theo tiến độ hợp đồng từ khách hàng mua nhà 
và căn hộ thuộc các dự án đang được thi công xây dựng của Tập đoàn. Tập đoàn sẽ bàn giao nhà và căn hộ 
cho khách hàng sau khi hoàn thành xây dựng và ghi nhận doanh thu tương ứng.

22. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp

62.674.845.030 49.401.666.414 (31.349.738.090) 80.726.773.354

Thuế giá trị gia 
tăng

1.910.739.023 157.721.152.465 (103.798.491.950) 55.833.399.538

Tiền thuê đất - 4.328.078.400 (1.164.263.278) 3.163.815.122

Thuế thu nhập 
cá nhân

1.727.064.517 9.299.593.490 (7.172.750.017) 3.853.907.990

Các loại thuế 
khác

-   121.195.287 (88.419.175) 32.776.112

TỔNG CỘNG 220.871.686.056 (143.573.662.510) 143.610.672.116
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

23. CHI PHÍ PHẢI TRẢ 

 

25. PHẢI TRẢ KHÁC

VND

 Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn 368.653.201.923 316.527.377.807

Chi phí xây dựng phải trả 222.294.525.992 227.742.828.860 

Chi phí lãi vay 87.190.506.500 40.039.533.647 

Chi phí bồi thường đất dự án Charmington 
Dragonic

38.282.833.530 38.282.833.530 

Khác 20.885.335.901 10.462.181.770

Dài hạn 133.063.083.199 134.666.390.880 

Chi phí thuê đất và chia lợi nhuận cố định (*) 133.063.083.199 134.666.390.880 

TỔNG CỘNG 501.716.285.122 451.193.768.687

(*) Số dư này thể hiện khoản trích trước chi phí thuê đất và chia lợi nhuận cố định với Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Vận tải Việt Nam theo HĐHTKD liên quan đến phần dự án Charmington La Pointe đã hoàn thành và đưa vào cho thuê.

24. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN
VND

 Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn 42.075.977.370 30.268.727.553 

Tiền cho thuê nhận trước 31.236.406.170 24.079.953.891 

Lợi nhuận chưa thực hiện (*) 10.839.571.200 6.188.773.662 

Dài hạn 14.267.606.057 50.086.494.049 

Tiền cho thuê nhận trước 14.267.606.057 37.441.724.640

Lợi nhuận chưa thực hiện (*) - 12.644.769.409

TỔNG CỘNG 56.343.583.427 80.355.221.602

(*)  Số dư này thể hiện giá trị của khoản lợi nhuận mà Tập đoàn nhận được từ việc cho vay, bán các bất động sản 
đầu tư và cung cấp dịch vụ cho các công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn trong các công ty liên kết này.

VND

 Số cuối năm Số đầu năm

Ngắn hạn 619.214.366.290 1.724.439.233.907 

Tiền đặt cọc nhận từ cá nhân để mua căn hộ 535.645.203.483 1.601.592.432.636 

Quỹ bảo trì chung cư 34.660.040.145 26.729.072.180 

Cổ tức, lãi vay phải trả 17.415.122.754 21.996.856.172 

Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn 15.297.944.868 17.312.186.854 

Tiền thu từ các HĐHTKD ngắn hạn 3.900.540.421  52.454.374.452

Khác 12.295.514.619 4.354.311.613

Dài hạn 301.984.214.034 300.423.791.658

Tiền thu từ các HĐHTKD dài hạn (*) 244.500.000.000 244.500.000.000

Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn 57.484.214.034 55.923.791.658 

TỔNG CỘNG 921.198.580.324 2.024.863.025.565

Trong đó:

Phải trả khác 661.879.549.609 1.703.735.565.049

Phải trả bên liên quan (thuyết minh số 36) 259.319.030.715 321.127.460.516

(*) Khoản này thể hiện khoản đầu tư nhận từ Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh 
(“Đặng Huỳnh”), bên liên quan trong năm để đầu tư và kinh doanh 11 lô đất thuộc sở hữu của Tập đoàn. Theo HĐHTKD, 
Tập đoàn phải đảm bảo lợi nhuận cố định cho Đặng Huỳnh 18%/năm kể từ ngày Đặng Huỳnh góp đủ vốn như cam kết.
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

VAY VÀ NỢ26. VND

Số đầu năm   Tăng trong năm Giảm trong năm Phân loại lại Số cuối năm

Ngắn hạn 1.384.894.542.498 1.023.496.402.312 (1.863.823.553.495) 243.652.235.292 788.219.626.607 

Vay cá nhân và 
tổ chức (Thuyết 
minh số 26.1)

434.885.238.843 271.769.604.692 (360.493.846.552) - 346.160.996.983

Vay ngắn hạn 
ngân hàng 
(Thuyết minh số 
26.2)

224.755.720.935 751.726.797.620 (791.883.816.532) - 184.598.702.023

Trái phiếu dài 
hạn đến hạn trả 
(Thuyết minh số 
26.4)

640.095.890.411 - (640.095.890.411) 80.000.000.000 80.000.000.000 

Vay dài hạn ngân 
hàng đến hạn trả 
(Thuyết minh số 
26.3)

85.157.692.309 -   (71.350.000.000) 163.022.889.012 176.830.581.321 

Thuê tài chính - - - 629.346.280 629.346.280

Dài hạn 1.401.109.107.691 60.729.456.942 (440.334.684.666) (243.652.235.292) 777.851.644.675 

Trái phiếu dài hạn 
(Thuyết minh số 
26.4) 490.000.000.000 - (410.000.000.000) (80.000.000.000) -

Vay dài hạn ngân 
hàng (Thuyết 
minh số 26.3)

913.917.307.691 58.841.456.942 (32.721.106.869) (163.022.889.012) 777.014.768.752 

Chi phí phát hành 
trái phiếu (Thuyết 
minh số 26.4)

(2.808.200.000) - 2.808.200.000 - -

Thuê tài chính dài 
hạn 

- 1.888.000.000 (421.777.797) (629.346.280) 836.875.923

TỔNG CỘNG 2.786.003.650.189 1.084.225.859.254 (2.304.158.238.161) -   1.566.071.271.282 

Trong đó:

Vay từ bên 
khác

2.701.351.927.406  1.543.172.426.044

Vay từ bên liên 
quan (Thuyết 
minh số 36)

84.651.722.783 22.898.845.238

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

VAY VÀ NỢ  (tiếp theo)26.

Chi tiết các khoản vay tín chấp ngắn hạn từ cá nhân và tổ chức để bổ sung vốn lưu động được trình bày như sau:

Bên cho vay
Lãi suất
%/năm

Số cuối năm Số đầu năm

 

Các cá nhân 7,50-11,00 338.860.996.983 347.103.486.099

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản 
Kim Thành

10,00 7.300.000.000 7.300.000.000 

Công ty Cổ phần May Tiến Phát 4,50 - 58.063.752.744

Công ty Cổ phần Bao bì và Kho bãi Bình 
Tây

10,00 - 21.818.000.000

Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn 
Thương Tín

10,50 - 600.000.000

TỔNG CỘNG 346.160.996.983 434.885.238.843

Vay cá nhân và tổ chức26.1

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

VAY VÀ NỢ   (tiếp theo)26.

Bên cho vay
Số cuối năm

VND
Ngày đáo hạn

Lãi suất
%/năm

Mục đích Hình thức đảm bảo

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Khoản vay 1 140.851.881.201 Từ tháng 1 năm 
2022 đến tháng 

11 năm 2022

5,25-8,35 Bổ sung 
vốn lưu động 

Các khoản tiền gửi ngân 
hàng có kỳ hạn; quyền 
sử dụng đất tại số 22A-
24 Đường Thoại Ngọc 
Hầu, Phường Hòa Thạnh, 
Quận Tân Phú, TPHCM; 
29.858.200 cổ phiếu Công 
ty Cổ phần Bao bì và Kho bãi 
Bình Tây nắm giữ bởi Công 
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Đông Sài Gòn

Khoản vay 2 9.986.397.382 Ngày 25 tháng 11 
năm 2022

5,05 Bổ sung
 vốn lưu động 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn

Khoản vay 1 6.685.396.143 Tháng 3 năm 
2022 đến tháng 9 

năm 2022

6,00Bổ sung 
vốn lưu động

Các khoản tiền gửi 
ngân hàng có kỳ hạn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Khoản vay 1 27.075.027.297 Từ tháng 1 năm 
2022 đến tháng 6 

năm 2022

7,00 đến 8,00Bổ sung 
vốn lưu động 

Quyền sử dụng đất và nhà 
kho kết hợp nhà xưởng trên 
đất của Công ty Cổ phần 
Khai thác và Quản lý Khu 
Công nghiệp Đặng Huỳnh 
tọa lạc tại Xã Tân Kim, 
Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long 
An

TỔNG CỘNG 184.598.702.023

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

VAY VÀ NỢ (tiếp theo)26.

Vay dài hạn ngân hàng26.326.2. Vay ngân hàng ngắn hạn 

Bên cho vay
Số cuối năm

VND
Ngày đáo hạn

Lãi suất
%/năm

Mục đích Hình thức đảm bảo

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Tân Định

Khoản vay 1 210.000.000.000 Từ tháng 3 năm 
2022 đến tháng 5 

năm 2025

10,60 Tài trợ dự án 
Carillon 7

Khu phức hợp Văn phòng 
Thương mại Dịch vụ tại địa chỉ 
số 26 Ung Văn Khiêm, Phường 
25, Quận Bình Thạnh, TPHCM 
và quyền tài sản phát sinh từ 

Hợp đồng cho thuê tài sản với 
Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Khoản vay 1 68.153.042.382 Từ tháng 1 năm 
2022 đến tháng 

10 năm 2030

10,50-12,30 Tài trợ dự án TTC 
Plaza Đức Trọng 

Quyền tài sản phát sinh từ 
Hợp đồng thuê đất với Sở 

Tài nguyên Môi trường tỉnh 
Lâm Đồng của Dự án Trung 
tâm Thương mại TTC Plaza 

Đức Trọng; 97% Cổ phần của 
Công ty Cổ phần Lâm Công 
nghiệp Lâm Đồng thuộc sở 

hữu Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công Lâm Đồng; 

2.052.000 Cổ phiếu Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xây dựng Long 
An - IDICO thuộc sỡ hữu của 
Công ty Cổ phần Thương Tín 
Tàu Cuốc; 480.681 Cổ phiếu 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Long An - IDICO thuộc sở 
hữu của Công ty Cổ phần May 

Tiến Phát
Khoản vay 2 510.000.000.000 Từ tháng 6 năm 

2022 đến tháng 9 
năm 2028

11,77-12,10 Góp vốn HTKD 
với Toàn Hải Vân  

Quyền sử dụng đất và bất động 
sản thuộc dự án Khu phức hợp 

Vịnh Đầm

Chi tiết các khoản vay ngân hàng ngắn hạn ngân hàng được trình bày như sau:
Chi tiết các khoản vay ngân hàng ngắn hạn ngân hàng được trình bày như sau:
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

VAY VÀ NỢ   (tiếp theo)26.

Chi tiết các khoản vay ngân hàng ngắn hạn ngân hàng được trình bày như sau:

Bên cho vay Số cuối năm Ngày đáo hạn Lãi suất Mục đích Hình thức đảm bảo

VND %/năm
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Hồ Chí Minh (tiếp theo)

Khoản vay 3 165.692.307.691

Từ tháng 11 năm 
2022 đến tháng 

10 năm 2024 11,77-12,10

Góp vốn HTKD 
với Công ty Cổ 
phần Khai thác và 
Quản lý Khu công 
nghiệp Đặng 
Huỳnh 

27 bất động sản diện tích: 
215.016,8 m2 tại Xã Dương 

Tơ và Thị trấn An Thới 
thuộc khu phức hợp Vịnh 

Đầm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh 
Kiên Giang thuộc sở hữu 

của Toàn Hải Vân

TỔNG CỘNG 953.845.350.073

Trong đó:

Vay dài hạn 
đến hạn trả

176.830.581.321

Vay dài hạn 777.014.768.752

26.3. Vay dài hạn ngân hàng (tiếp theo)

Chi tiết các khoản trái phiếu dài hạn được trình bày như sau:

Tổ chức sắp 
xếp phát 

hành

Số cuối năm

VND
Ngày đáo hạn

Lãi suất

%/năm
Mục đích Hình thức đảm bảo

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Khoản trái 
phiếu 1

80.000.000.000

Ngày 22 tháng 11 
năm 2022 11,50

Tài trợ dự án 
Jamona City 

Quyền sử dụng đất, tài sản 
hình thành trên đất thửa 
đất số 447, Phường Phú 
Thuận, Quận 7, TPHCM; 

quyền sử dụng đất, tài 
sản hình thành trên đất và 
quyền tài sản tại lô K - Khu 
chung cư thấp tầng thuộc 

Dự án Jamona City

TỔNG CỘNG 80.000.000.000

Trong đó:
Trái phiếu 
dài hạn đến 
hạn trả

80.000.000.000

Trái phiếu 
dài hạn

-

Trái phiếu dài hạn26.4

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN

VAY VÀ NỢ (tiếp theo)26.
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

  B09-DN/HN Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

27. VỐN CHỦ SỞ HỮU 27. VỐN CHỦ SỞ HỮU

27.1. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư  phát triển
Quỹ khác thuộc vốn 

chủ sở hữu
Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối
Tổng cộng

Năm trước

Số đầu năm 3.392.226.750.000 333.257.781.211 134.240.908.893 24.890.292.522 621.355.873.192 4.505.971.605.818

Tăng vốn 271.336.280.000 - - - (271.336.280.000) -

Lợi nhuận thuần trong năm - - - - 188.691.189.417 188.691.189.417

Trích quỹ đầu tư phát triển - - 10.399.011.793 - (10.399.011.793) -

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - (20.798.023.586) (20.798.023.586)

Giao dịch vốn với cổ đông không kiểm soát của công ty con 
nhưng không làm mất quyền kiểm soát

- - - - (6.302.550.738) (6.302.550.738)

Chi phí hoạt động của HĐQT - - - (4.102.609.572) (4.102.609.572)

Số cuối năm 3.663.563.030.000 333.257.781.211 144.639.920.686 24.890.292.522 497.108.586.920 4.663.459.611.339

Năm nay

Số đầu năm 3.663.563.030.000 333.257.781.211 144.639.920.686 24.890.292.522 497.108.586.920 4.663.459.611.339

Lợi nhuận thuần trong năm - - - - 187.140.334.951 187.140.334.951

Trích quỹ đầu tư phát triển - - 5.481.856.816 - (5.481.856.816) -

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - (10.963.713.632) (10.963.713.632)

Giao dịch vốn với cổ đông không kiểm soát của công ty con 
nhưng không làm mất quyền kiểm soát

- - - - 455.169.032 455.169.032

Chi phí hoạt động của HĐQT - - - - (7.147.390.428) (7.147.390.428)

Số cuối năm 3.663.563.030.000 333.257.781.211 150.121.777.502 24.890.292.522 661.111.130.027 4.832.944.011.262

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

27. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

27.2 Cổ phiếu

Số lượng

Số cuối năm Số đầu năm

Cổ phiếu đăng ký phát hành 366.356.303 366.356.303

Cổ phiếu đã bán ra công chúng

Cổ phiếu phổ thông 366.356.303 366.356.303

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu phổ thông 366.356.303 366.356.303

27.3 Tình hình tăng giảm vốn cổ phần và phân phối cổ tức 

Năm nay Năm trước

Vốn cổ phần 

Vốn góp đầu năm 3.663.563.030.000 3.392.226.750.000

Tăng trong năm - 271.336.280.000 

Vốn góp cuối năm 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000 

Cổ tức đã công bố và trả bằng cổ 
phiếu

- 271.336.280.000

Cổ tức đã công bố và trả bằng tiền 
cho cổ đông không kiểm soát

317.125.500 394.129.700

28. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT

Số cuối năm Số đầu năm

Vốn điều lệ đã góp 178.665.344.205 194.599.387.741

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21.282.439.526 33.515.560.215

Quỹ đầu tư và phát triển - 50.946.860

TỔNG CỘNG 199.947.783.731 228.165.894.816

VND

VND

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

28. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT (tiếp theo)

Chi tiết tình hình tăng giảm lợi ích của cổ đông không kiểm soát:

Năm nay Năm trước

Số đầu năm 228.165.894.816 231.696.098.665

Lãi thuần trong kỳ 7.065.408.586 5.607.385.113

Chia cổ tức (317.125.500) (394.129.700)

Giao dịch vốn với cổ đông không 
kiểm soát tại công ty con

(34.966.394.171) (8.743.459.262)

Số cuối năm 199.947.783.731 228.165.894.816

29. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

Năm nay Năm trước

Số đầu năm 29.625.962.491 14.976.414.814

Trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối

10.963.713.632 20.798.023.586

Sử dụng quỹ (6.355.957.581) (6.148.475.909)

Số cuối năm 34.233.718.542 29.625.962.491

30. DOANH THU

30.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm nay Năm trước

Tổng doanh thu 1.692.449.709.553 923.675.078.177

Doanh thu từ chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, bất động sản

952.062.878.431 695.271.005.081

Doanh thu từ dịch vụ xây dựng 556.410.573.942 -

Doanh thu từ dịch vụ cho thuê 99.961.975.973 100.857.812.268

Doanh thu từ dịch vụ bất động sản 70.331.882.392 104.194.240.651

Doanh thu từ dịch vụ khác 13.682.398.815 23.352.020.177

VND

VND

VND

VND
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Năm nay Năm trước

Trừ

Hàng bán bị trả lại (5.610.194.622) -

Giảm giá hàng bán (3.655.396.911) (5.519.883.332)

Doanh thu thuần 1.683.184.118.020 918.155.194.845

Trong đó:

Doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản 942.797.286.898 689.751.121.749

Doanh thu từ dịch vụ xây dựng 556.410.573.942 -

Doanh thu từ dịch vụ cho thuê 99.961.975.973 104.194.240.651

Doanh thu từ dịch vụ bất động sản 70.331.882.392 100.857.812.268

Doanh thu từ dịch vụ khác 13.682.398.815 23.352.020.177

Trong đó:

Doanh thu với khách hàng khác 1.642.901.603.035 855.399.770.129 

Doanh thu với bên liên quan 40.282.514.985 62.755.424.716 

(Thuyết minh số 36)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

30. DOANH THU (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

30.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tiếp theo)

30.2. Doanh thu hoạt động tài chính 

Năm nay Năm trước

Thu nhập từ hoạt động đầu tư 173.527.325.653 491.056.020.000

Thu nhập lãi cho vay 316.925.643.396 180.186.342.879

Thu nhập lãi từ HĐHTKD 15.239.178.080 27.001.722.402

Thu nhập lãi tiền gửi tại ngân hàng 6.602.568.092 8.252.539.694

Thu nhập tài chính từ thanh lý HĐHTĐT 3.511.287.636 143.612.273.964

TỔNG CỘNG 515.806.002.857 850.108.898.939

31. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

Năm nay Năm trước

Giá vốn từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản 701.630.322.022 1.080.363.814.280

Giá vốn từ dịch vụ xây dựng 556.410.573.942 -

Giá vốn dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý 61.289.858.134 46.864.401.813

Giá vốn từ dịch vụ cho thuê 43.166.664.724 44.019.436.786

Khác 8.256.993.316 54.627.323.124

TỔNG CỘNG 1.370.754.412.138 1.225.874.976.003

32. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Năm nay Năm trước

Chi phí bán hàng 114.334.980.080 85.000.693.034

Chi phí môi giới 89.204.171.019   14.628.617.140 

Chi phí nhân viên 8.538.649.666  9.309.519.087 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 4.958.899.852  52.176.228.227 

Khác 11.633.259.543 8.886.328.580

Chi phí quản lý doanh nghiệp 89.318.529.160 93.282.416.274

Chi phí nhân viên 34.457.492.540  21.465.309.165 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 28.330.921.836 31.552.014.895

Phân bổ lợi thế thương mại 13.484.123.239  13.484.123.239 

Chi phí khấu hao và hao mòn 6.081.091.584  5.567.471.800 

Chi phí thiết bị văn phòng 1.366.853.387  1.249.614.795 

Khác 5.598.046.574 19.963.882.380

TỔNG CỘNG 203.653.509.240 178.283.109.308

VND

VND

VND

VND
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VND

Năm nay Năm trước

Chi phí lãi vay 344.772.969.729 240.949.570.933

Phân chia lợi nhuận 53.220.238.134 -

Lỗ thanh lý các khoản đầu tư 2.013.257.834 -  

Dự phòng giảm giá đầu tư 433.414.522 158.129.458

Chi phí tài chính khác 7.219.226.483 13.183.262.967

TỔNG CỘNG 407.659.106.702 254.290.963.358

VND

Năm nay Năm trước

Thu nhập khác 33.025.796.166 108.193.586.132

Thu nhập từ các khoản ủy thác đầu tư 29.239.592.954 -

Tiền bồi thường nhận từ các bên khác 3.244.295.975 2.322.423.194

Tiền thu được khi thanh lý tài sản cố định 50.000.000 73.911.120

Thu nhâp từ thanh lý HĐHTĐT với Tấn Hưng - 100.000.000.000

Khác 491.907.237 5.797.251.818

Chi phí khác (23.649.058.451) (6.198.509.723)

Tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (11.357.619.880) (7.137.940)

Chi phí dự án không thực hiện (7.849.765.540) -

Chi phí phạt thuế (515.416.097) (4.962.808.960)

Lỗ từ xóa sổ công nợ phải thu - (996.745.861)

Lỗ từ thanh lý tài sản cố định - (231.816.962)

Khác (3.926.256.934) -

LỢI NHUẬN KHÁC 9.376.737.715 101.995.076.409

VND

VND

35. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) áp dụng cho Tập đoàn là 20% thu nhập chịu thuế. 

Các báo cáo thuế của Tập đoàn sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế 
có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính hợp nhất có thể 
sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

35.1 Chi phí thuế TNDN

Năm nay Năm trước

Chi phí thuế TNDN hiện hành 49,046,481,934 30.982.894.028

Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu (thừa) 
trong những năm trước 355,184,479 (33.780.638.830)

(Thu nhập) chi phí thuế TNDN hoãn lại (1.570.444.114) 13.047.079.346

TỔNG CỘNG 47.831.222.299 10.249.334.544

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

33. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

34. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

Dưới đây là đối chiếu chi phí thuế TNDN và kết quả của tổng lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế 
TNDN:

Năm nay Năm trước

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 242.036.965.836 204.547.909.074

Thuế TNDN theo thuế suất phổ thông 20% 48.407.393.167 40.909.581.815

Các khoản điều chỉnh giảm:

Chi phí không được khấu trừ thuế 6.302.113.674 11.403.300.801

Hao mòn lợi thế thương mại 2.696.824.648 2.696.824.648

Ảnh hưởng của việc chia (lãi) lỗ từ các công ty liên kết (3.147.427.065) 1.452.442.490

Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu trong những năm trước 355.184.479 797.498.037

Lỗ chuyển sang năm sau (4.761.308.261) 845.184.589

Điều chỉnh thuế TNDN theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP - (34.578.136.867)

Giải thể công ty con 2.829.449.277 -

Các điều chỉnh hợp nhất (4.389.153.322) -

Các khoản giảm thuế (461.854.298) (13.277.360.969)

Chi phí thuế TNDN 47.831.222.299 10.249.334.544
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Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động 

Số cuối năm Số đầu năm Năm nay Năm trước

Lợi nhuận chưa thực hiện 21.703.150.507 25.612.751.663 (3.909.601.156) (13.719.408.914)

Chi phí phát hành trái phiếu 2.520.303.012 - 2.520.303.012

Dự phòng giảm giá đầu từ vào 
các công ty con và các công ty 
liên kết

(19.695.652.592) (22.655.394.850) 2.959.742.258 672.329.568

Chênh lệch giá trị hợp lý trong 
hợp nhất kinh doanh (101.161.030.113) (101.161.030.113) - -

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (96.633.229.185) (98.203.673.300)

Thu nhập (chi phí) thuế TNDN 
hoãn lại 1.570.444.114 (13.047.079.346)

35.4 Lỗ chuyển sang năm sau

Tập đoàn được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang năm sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 
năm liên tục kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ đó. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Tập đoàn có các khoản lỗ lũy 
kế với tổng giá trị là 9.648.453.304 VND (31 tháng 12 năm 2020: 17.119.048.710 VND) có thể sử dụng để bù trừ với 
lợi nhuận phát sinh trong tương lai. Chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

35.2 Thuế TNDN hiện hành

Thuế TNDN hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác 
với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các 
khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không 
bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế TNDN hiện 
hành phải trả của Tập đoàn được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

35.3 Thuế TNDN hoãn lại

Tập đoàn đã ghi nhận một số khoản tài sản thuế TNDN hoãn lại và thuế TNDN hoãn lại phải trả với các biến động 
trong năm báo cáo và năm trước như sau:

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

35. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

Năm phát sinh Có chuyển lỗ đến 
năm Lỗ tính thuế Đã chuyển lỗ đến 

ngày 31/12/2021
Không được 

chuyển lỗ

Chưa chuyển 
lỗ tại ngày 

31/12/2021

2016 2021 7.110.329.350 -   (467.082.994) 6.643.246.356

2017 2022 19.765.000.000 (19.765.000.000) - -   

2018 2023 855.724.375 (27.396.958) - 828.327.417

2019 2024 4.917.438.388 (94.920.334) (4.677.536.822) 144.981.232

2020 2025 5.693.819.789 -   (3.670.339.489) 2.023.480.300

2021 2026 8.417.999 - - 8.417.999

TỔNG CỘNG 18.585.729.901 122.317.292 8.814.959.305 9.648.453.304

35. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Lỗ tính thuế ước tính theo tờ khai thuế của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 
năm 2021 chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này.

Tập đoàn chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho phần lỗ lũy kế nêu trên do Tập đoàn không thể dự tính 
được lợi nhuận chịu thuế trong tương lai tại thời điểm này. 

35.4. Lỗ chuyển sang năm sau (tiếp theo)

Các bên liên 
quan

Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay Năm trước

Công ty Cổ phần 
May Tiến Phát

Công ty liên kết

Cho vay 1.494.939.000.000 1.052.254.200.000
Thu hồi cho vay 1.590.623.250.000 1.079.607.500.000
Lãi cho vay 85.959.730.997 116.926.076.837
Vay - 58.063.752.744
Bán hàng hóa và dịch vụ 7.663.282.061 9.661.219.906
Thanh lý Jamona 
Heights

- 5.200.000.000

Mua hàng hóa 4.270.976.400 4.270.976.400
và dịch vụ
Chi phí lãi vay - 1.312.399.891
Cổ tức phải trả - 88.851.000
Thanh lý tài sản - 1.600.000
Thu nhập từ HĐHTKD 11.812.315.068 -

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan trong năm hiện hành và năm trước bao gồm:
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36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan trong năm hiện hành và năm trước bao gồm: (tiếp theo)

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay Năm trước

Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ Bất động 
sản Minh Anh

Bên liên quan
Mua hàng hóa - 55.704.384.089

Bán dịch vụ 216.198.600 297.765.714

Bà Huỳnh Thảo Linh Bên liên quan

Hoàn ứng - 1.393.264.693

Tạm ứng - 860.000.000

Bán hàng hóa 25.287.617.640 -

Thu nhập lãi cho vay 3.705.384.104 -

Chi phí lãi vay 200.136.986 -

Trả gốc vay 25.000.000.000 -

Thanh lý khoản đầu 
tư

23.613.323.611 -

Công ty Cổ phần 
Khu Công nghiệp 
Thành Thành Công

Đầu tư khác 

Mua cổ phần - 286.195.680.000

Trả nợ vay - 44.000.000.000

Vay - 14.000.000.000

Chi phí lãi vay - 1.070.268.491

Dịch vụ môi giới - 1.017.879.675

Mua hàng hóa và 
dịch vụ

6.593.206 6.928.455

Thu nhập từ cổ tức 29.291.202.000 -

Ông Nguyễn Hữu 
Đạt

Bên liên quan

Ứng trước - 21.625.907.595

Hòa tạm ứng - 8.359.733.998

Chi phí lãi vay - 10.494.247

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)36.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

VND

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay Năm trước

Công ty Cổ phần Tín 
Nghĩa Á Châu (“Tín 
Nghĩa Á Châu”)

Công ty trong 
cùng Tập đoàn

Trả nợ gốc vay
Chi phí lãi vay

-
-

59.750.000.000
2.346.210.617

Công ty Cổ phần 
Thành Thành Nam

Công ty trong 
cùng Tập đoàn

Mua hàng hóa  và dịch vụ 8.239.789.206 12.824.641.641

Lãi cho vay 5.343.287.230 5.773.356.163

Vay - 800.000.000

Trả nợ vay  - 800.000.000

Thu từ cho vay 40.587.982.000 -

Cung cấp dịch vụ 493.946.056 -

Công ty Cổ phần Bao 
bì và Kho bãi Bình Tây

Bên liên quan
Chi phí lãi vay

Mua dịch vụ
 755.243.424 

1.112.839.479
2.617.534.932

-
Công ty Cổ phần Đầu 
tư Kiến trúc Xây dựng 
Toàn Thịnh Phát

Bên liên quan 
Lãi cho vay 666.702.358 668.528.939

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Thành Thành Công

Cổ đông lớn

Vay
Trả nợ gốc vay

Cho vay
Thu hồi cho vay

Bán hàng hóa và dịch vụ
Mua hàng hóa và dịch vụ

Lãi cho vay
Chi phí lãi vay

-
-
-
-

104.200.000 
7.604.139.777 

-
-

82.500.000.000
82.500.000.000
66.399.106.148
58.363.106.148
40.000.000.000

8.132.638.265
1.533.546.744

103.274.574

Ông Trần Lam Thông Bên liên quan 

Hoàn ứng trước
Ứng trước

Mua hàng hóa
Cung cấp dịch vụ

Trả nợ gốc vay
Cho vay

Chi phí lãi vay
Lãi cho vay

Phạt

-
-
-

3.408.382.398 
-
-
-
-
-

23.713.818.118
17.188.122.632
 15.701.509.171 

 1.945.813.636 
708.838.067
616.666.659
246.192.285

48.076.394
 457.700 

Ông Nguyễn Đăng 
Thanh

Chủ tịch đến 
ngày 29 tháng 6 

năm 2020

Trả nợ gốc vay
Chi phí lãi vay

-
-

8.750.000.000
437.106.166
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36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

VND

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay Năm trước

Ông Bùi Tiến Thắng
Phó chủ tịch 

HĐQT

Trả nợ gốc vay
Tạm ứng
Vay
Chi phí lãi vay
Hoàn tạm ứng

1.839.124.801 
-
-

159.676.342 
-

9.175.508.500
 2.061.673.810 
1.939.124.801

472.448.882
       23.373.810 

Công ty TNHH Sản 
xuất Xây dựng Dịch vụ 
Hoa Đồng

Công ty liên kết

Vay
Hoàn trả gốc vay
Cho vay
Thu hồi cho vay
Lãi cho vay
Chi phí lãi vay
Cung cấp dịch vụ
Mua dịch vụ
Đầu tư góp vốn
Thanh lý khoản đầu tư

-
-

459.874.594.336 
339.296.537.850 

4.799.056.330 
-

311.159.285 
-

4.978.000.000
8.000.000.000

508.752.744.820
508.752.744.820 
292.125.744.820 
 26.074.544.820 

5.535.186.577
 1.645.257.345 

292.779.215
249.041.602

-
- 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Bất động sản 66

Đầu tư khác
Lãi cho vay
Cho vay
Thu từ cho vay

12.876.304.724
331.775.631.693
374.995.631.693

9.071.568.499
-
-

Công ty Cổ phần Du 
lịch Thành Thành Công 
Lâm Đồng

Công ty trong 
cùng Tập đoàn

Lãi phạt
Mua hàng hóa 
và dịch vụ
Thu nhập từ tiền phạt  
thương mại

-

-

37.229.821

263.704.675

29.459.091

-

Bà Nguyễn Thị Hằng 
Nga

Phó Tổng Giám 
đốc đến ngày 

26 tháng 1 năm 
2020

Hoàn gốc cho vay
Chi phí lãi vay

- 
-

2.000.000.000
141.952.054

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Xây dựng Long An 
- IDICO

Công ty liên kết
Thông báo chia cổ tức 3.693.600.000 4.104.000.000

Công ty Cổ phần Du 
lịch Thành Thành Công

Công ty trong 
cùng Tập đoàn

Mua dịch vụ
Vay
Hoàn trả gốc vay
Lãi vay
Bán hàng hóa 
và dịch vụ

77.546.614 
-
-
-

-

40.639.965.539
5.000.000.000
5.000.000.000

120.000.000

8.875.000

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

VND

Các bên liên quan Mối quan hệ
Nội dung nghiệp 

vụ
Năm nay Năm trước

Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên 

HĐQT

Vay - 18.354.000.000

Ứng tiền -  5.143.527.319 

Hoàn trả gốc vay 900.000.000 1.855.154.762

Chi phí lãi vay 1.977.774.461 789.163.902

Hoàn tạm ứng -  493.527.319 

Ông Lâm Minh Châu

Trưởng TBKT 
đến ngày 29 
tháng 6 năm 

2020

Hoàn trả gốc vay - 3.111.729.812

Vay - 1.000.000.000

Chi phí lãi vay - 44.777.077

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Công ty

Vay -  510.000.000.000 

Hoàn trả gốc vay -  510.000.000.000 

Góp vốn đầu tư 66.300.000.000 232.000.000.000

Thu hồi cho vay 47.000.000.000 100.663.095.887

Chi phí lãi vay -  20.952.328.766 

Lãi cho vay 7.083.887.664 8.094.011.018

Bán hàng hóa và 
dịch vụ

3.122.000 -

Thu nhập từ 
HĐGVKD

69.431.523.286 -

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa 
ốc Kim Thành

Công ty
Chi phí lãi vay 328.500.000 417.008.217

Trả nợ gốc vay - 2.000.000.000

Công ty Cổ phần Năng lượng 
Thành Thành Công

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn

Mua dịch vụ - 1.812.000.000 

Cung cấp dịch vụ 450.000 12.600.000

Ông Đặng Hồng Anh Cổ đông lớn
Tạm ứng 54.461.550 228.052.790 

Hoàn tạm ứng 27.399.000 1.155.282.686 
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay Năm trước

  Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản TTC Land Long An

Công ty con 
đến ngày 9 

tháng 3 năm 
2020

Thanh lý khoản đầu tư - 49.000.000.000 

Góp vốn -  47.780.000.000 

Vay - 40.000.000.000 

Hoàn trả gốc vay - 40.000.000.000 

Doanh thu từ dịch vụ bất 
động sản

-       6.793.429.027 

Công ty Cổ phần Khai thác 
và Quản lý Khu Công nghiệp 
Đặng Huỳnh 

Bên liên quan 

Nhận góp vốn hợp tác 
kinh doanh

51.436.849.314  244.500.000.000 

Cho vay -  12.350.000.000 
Thu hồi cho vay -  12.350.000.000 

Vay -  2.000.000.000 
Chi phí lãi vay -  146.438.356 

Cung cấp dịch vụ -  2.309.091 

Ông Võ Quốc Khánh
Tổng giám 

đốc

Vay -  100.000.000 
Trả gốc vay  100.000.000 -

Chi phí lãi vay  6.357.535 -

Công ty TNHH MTV Tư vấn 
Sài Gòn Thương Tín

Công ty  trong 
cùng Tập 

đoàn

Cung cấp dịch vụ - 2.459.048.777
Vay - 600.000.000

Chi phí lãi vay 15.189.041 -

Trả gốc vay 600.000.000 -

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Tân Sơn Nhất

Bên liên quan 
Thu nhập lãi 5.774.854.795 3.894.292.053

Cho vay 22.100.000.000 3.355.000.000
Cung cấp dịch vụ 498.667.021 -

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Công – Biên Hòa

Bên liên quan Cung cấp dịch vụ 5.454.545 -

Nguyễn Thùy Vân
Chủ tịch 

HĐQT
Bán hàng hóa 2.290.035.379 -

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Kế toán 
trưởng

Chi phí lãi vay  13.893.155 -

Trả gốc vay  400.000.000 -

Vay  150.000.000 -

Công ty Cổ phần Thương mại 
Và Xây dựng Phước Tân

Đầu tư liên 
kết

Đầu tư 153.632.675.000 -

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan năm hiện hành và năm trước bao gồm: 
(tiếp theo) VND

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay Năm trước

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 

Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát

Công ty liên 
kết

Bán hàng hóa và dịch vụ 31.707.966.849 26.615.190.719

Ông Trần Lam Thông Bên liên quan 
Phải thu chuyển nhượng cổ 

phiếu
28.470.000.000 28.470.000.000

Công ty Cổ phần Đầu tư phát 
triển Tân Sơn Nhất

Bên liên quan Bán hàng hóa và dịch vụ 548.533.723 -

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật 
Xây dựng Toàn Thịnh Phát

Bên liên quan Bán hàng hóa và dịch     126.510.549  126.510.549 

Bà Nguyễn Thùy Vân
Chủ tịch 

HĐQT
Bán hàng hóa và dịch vụ 114.501.769 -

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
Bất động sản Minh Anh

Bên liên quan Bán hàng hóa và dịch vụ 49.510.010 -

Công ty Cổ phần Năng lượng 
Thành Thành Công

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Bán hàng hóa và dịch vụ 2.090.000 2.090.000

Ông Nguyễn Hữu Đạt Bên liên quan Bán hàng hóa và dịch vụ - 10.233.197.451

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Bán hàng hóa và dịch vụ - 1.205.544.303

Công ty TNHH Sản xuất Xây 
dựng Dịch vụ Hoa Đồng

Công ty liên 
kết

Bán hàng hóa và dịch vụ - 1.117.428.339

Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công Lâm Đồng

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Bán hàng hóa và dịch vụ - 625.205.481

Ông Bùi Tiến Thắng
Phó chủ tịch 

HĐQT
Bán hàng hóavà dịch vụ - 12.000.000

VND

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan năm hiện hành và năm trước bao gồm: 
(tiếp theo)
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Các bên liên quan Mối quan hệ
Nội dung nghiệp 

vụ
Năm nay Năm trước

Phải thu khách hàng ngắn hạn (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Nam

Công ty trong cùng 
Tập đoàn

Bán hàng hóa và 
dịch vụ

81.757.400 -

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Công – Biên Hòa

Công ty trong cùng 
Tập đoàn

Bán hàng hóa và 
dịch vụ

6.000.000 -

61.106.870.300 68.407.166.842

Trả trước cho người bán ngắn hạn

Công ty Cổ phần Khu Công 
nghiệp Thành Thành Công

Đầu tư khác 
Mua hàng hóa và 

dịch vụ
- 470.646.667.738

Công ty Cổ phần Khai thác 
và Quản lý Khu Công nghiệp 
Đặng Huỳnh

Bên liên quan
Mua hàng hóa và 

dịch vụ
71.400.000.000 71.400.000.000

Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Bản Việt

Cổ đông lớn
Mua hàng hóa và 

dịch vụ
-    100.000.000 

Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công Lâm Đồng

Công ty trong cùng 
Tập đoàn

Mua hàng hóa và 
dịch vụ

- 28.375.000 

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Bên liên quan
Mua hàng hóa và 

dịch vụ 
1.000.000.000 -

72.400.000.000 542.175.042.738

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau: 
(tiếp theo) VND

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Các bên liên quan
Mối quan 

hệ
Nội dung nghiệp 

vụ
Năm nay Năm trước

Phải thu về cho vay ngắn hạn

Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát

Công ty liên 
kết

Cho vay 1.376.230.000.000 1.425.819.250.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất 
động sản 66

Công ty liên 
kết

Cho vay 61.200.000.000 104.420.000.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Tân Sơn Nhất

Bên liên 
quan

Cho vay 57.640.000.000 35.540.000.000

Công ty Cổ phần Toàn Hải 
Vân

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Hoàn tạm ứng 54.300.000.000 48.000.000.000

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Nam

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Cho vay 47.912.018.000 88.500.000.000

Công ty Cổ phần Năng lượng 
TTC

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Cho vay 24.000.000.000 -

Bà Huỳnh Thảo Linh
Bên liên 

quan
Cho vay   17.886.676.389 41.500.000.000 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công

Cổ đông 
lớn

Cho vay 8.580.000.000 8.580.000.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến 
trúc Xây dựng Toàn Thịnh 
Phát

Bên liên 
quan

Cho vay 6.525.694.445 6.525.694.445

Công ty TNHH Sản xuất Xây 
dựng Dịch vụ Hoa Đồng 

Đầu tư khác Cho vay 825.000.000 287.919.200.000

1.655.099.388.834 2.046.804.144.445

VND

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau: 
(tiếp theo)
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Các bên liên quan Mối quan hệ
Nội dung nghiệp 

vụ
Năm nay Năm trước

Phải thu khác

Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân
Công ty trong 

cùng Tập đoàn
Thu nhập từ cho 

vay
729.092.772.593 657.283.252.584

Công ty Cổ phần May Tiến 
Phát

Công ty liên kết
Thu nhập từ cho 

vay
346.228.361.018 252.480.306.360

Công ty Cổ phần Thành Thành 
Nam

Công ty trong 
cùng tập đoàn

Đặt cọc 57.350.000.000 57.350.000.000

Thu nhập từ cho 
vay

22.053.047.503 16.709.760.273

Bà Huỳnh Thảo Linh Bên liên quan Khác 23.662.576.519 27.649.646.183

Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất 
động sản 66

Đầu tư khác
Thu nhập từ cho 

vay
35.865.623.227 22.989.318.503

Ông Nguyễn Hữu Đạt Bên liên quan
Tạm ứng phục vụ 
công tác đền bù 

20.000.000 19.328.525.169

Ông Trần Lam Thông Bên liên quan 
Tạm ứng phục vụ 
công tác đền bù 

8.028.168.677 16.552.871.697

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Tân Sơn Nhất

Bên liên quan
Thu nhập từ cho 

vay
15.507.504.685 9.732.649.890

Công ty Cổ phần Sản xuất Xây 
dựng Dịch vụ Hoa Đồng

Công ty liên kết
Thu nhập từ cho 

vay
16.386.987 5.158.325.755

Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên 

HĐQT
Khác - 5.000.000.000

Công ty Cổ phần Du lịch Thành 
Thành Công Lâm Đồng

Công ty trong 
cùng Tập đoàn

Lãi chậm thanh 
toán

2.981.200.719 2.915.416.044

Ông Bùi Tiến Thắng
Thành viên 

HĐQT
Tạm ứng 1.474.646.295 2.039.200.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến 
trúc Xây dựng Toàn Thịnh 
Phát

Bên liên quan
Thu nhập từ cho 

vay
4.369.650.671 1.856.698.313

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật 
Xây Dựng Toàn Thịnh Phát

Bên liên quan 
Thu nhập từ cho 

vay
179.190.000 179.190.000

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành 
Thành Công

Cổ đông lớn
Thu nhập từ cho 

vay
967.177.974 123.047.014

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín 
Nghĩa Á Châu

Công ty trong 
cùng tập đoàn

Khác 61.397.275 61.397.275

VND

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)
Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau: 
(tiếp theo)

B09-DN/HN
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau: 
(tiếp theo)

Các bên liên quan
Mối quan 

hệ
Nội dung nghiệp 

vụ
Năm nay Năm trước

Phải thu khác (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Đầu tư SVG
Công ty liên 

kết
Khác 20.000.000 20.000.000

Ông Đặng Hồng Anh
Cổ đông 

lớn
Tạm ứng - 11.717.230

Công ty Cổ phần Bao bì - Kho 
bãi Bình Tây

Bên liên 
quan

Khác 50.000.000 -

Nguyễn Thùy Vân
Bên liên 

quan
Khác 34.481.720.073 -

1.282.409.424.216 1.097.441.322.290

Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công

Cổ đông 
lớn

Phí quản lý 7.368.265.410 4.031.281.712

Công ty Cổ phần Thành 
Thành Nam

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Phí thuê văn phòng 1.985.167.534 3.092.845.991

Công ty Cổ phần Năng lượng 
Thành Thành Công

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Mua hàng hóa và 
dịch vụ

619.344.300 2.314.244.300

Công ty TNHH MTV Tư vấn 
Sài Gòn Thương Tín

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Phí môi giới 1.250.471 2.151.650.733

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật 
Xây dựng Toàn Thịnh Phát

Bên liên 
quan 

Chi phí xây dựng 1.325.484.173 1.561.722.673

Công ty Cổ phần Du lịch 
Thành Thành Công

Công ty 
trong cùng 
Tập đoàn

Mua hàng hóa và 
dịch vụ

21.227.275 422.171.000

Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên 

HĐQT
Khác 15.000.000 15.000.000

Công ty Cổ phần Khu Công 
nghiệp Thành Thành Công

Đầu tư khác 
Chi phí thuê mặt 

bằng
- 299.922

11.335.739.163 13.589.216.331

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm nay Năm trước

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Công ty Cổ phần Đầu tư  
Thành Thành Công 

Cổ đông
Bán hàng hóa và dịch 

vụ
- 10.835.000

Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên 

HĐQT
Bán hàng hóa và dịch 

vụ 
5.190.726.341 -

Trần Lam Thông Bên liên quan
Bán hàng hóa và dịch 

vụ
1.918.300.065 -

7.109.026.406 10.835.000

Phải trả khác

Công ty Cổ phần Khai thác 
và Quản lý Khu công nghiệp 
Đặng Huỳnh

Bên liên quan
Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh
244.500.000.000 244.500.000.000 

Bà Huỳnh Thảo Linh Bên liên quan Thu hộ - 34.145.765.000

Công ty Cổ phần Bao bì và 
Kho bãi Bình Tây

Bên liên quan
Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh
-  21.818.000.000 

Ông Trần Lam Thông Bên liên quan Thu hộ 695.000.000 13.789.678.034

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch Đặt cọc mua căn hộ - 2.870.049.285

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Hùng Anh

Bên liên quan Chi phí tư vấn 2.000.000.000 2.000.000.000

Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên 

HĐQT
Khác 1.116.057.747 1.038.843.225

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa 
ốc Kim Thành

Cổ đông Lãi vay 1.063.042.465 734.542.465

Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến 
trúc Xây dựng Toàn Thịnh 
Phát

Bên liên quan Chi phí tư vấn 88.851.000 88.851.000

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thành Thành Công

Cổ đông lớn Lãi vay -  87.739.726 

Công ty TNHH MTV Tư vấn 
Sài Gòn Thương Tín

Công ty trong 
cùng Tập 

đoàn
Khác -  32.621.918 

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau: 
(tiếp theo)

VND

Các bên liên quan Mối quan hệ
Nội dung nghiệp 

vụ
Năm nay Năm trước

Phải trả khác (tiếp theo)

Công ty Cổ phần Du lịch Thành 
Thành Công

Công ty trong 
cùng Tập đoàn

Khác -  21.369.863 

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật 
Xây Dựng Toàn Thịnh Phát

Bên liên quan Lãi vay 9.856.079.503 -

259.319.030.715 321.127.460.516

Vay

Công ty Cổ phần May Tiến Phát Công ty liên kết Vay - 58.063.752.744 

Ông Vũ Quốc Thái Thành viên HĐQT Vay 15.598.845.238 16.498.845.238

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc 
Kim Thành

Công ty liên kết Vay 7.300.000.000 7.300.000.000

Ông Bùi Tiến Thắng
Phó chủ tịch 

HĐQT
Vay - 1.839.124.801

Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài 
Gòn Thương Tín

Công ty trong 
cùng Tập đoàn

Vay -  600.000.000

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Kế toán trưởng Vay - 250.000.000

Ông Võ Quốc Khánh Tổng Giám đốc Vay - 100.000.000

22.898.845.238 84.651.722.783

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau: 
(tiếp theo)

VND
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Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Các bên liên quan Mối quan hệ
Nội dung nghiệp 

vụ
Năm nay Năm trước

Chi phí phải trả

Công ty Xây dựng Hùng Anh Đầu tư khác Lãi vay
            

232.241.778 
-

Ông Đặng Hồng Anh Cổ đông lớn Lãi vay
         

1.516.933.097 
-

Công ty Cổ phần Bao bì - Kho 
bãi Bình Tây

Bên liên quan Lãi vay
         

5.318.371.972 
-

Công ty Cổ phần Khai thác và 
Quản lý Khu công nghiệp Đặng 
Huỳnh

Công ty liên kết 
       

51.436.849.314 
-

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật 
Xây Dựng Toàn Thịnh Phát

Bên liên quan Lãi vay
         

6.188.735.898 
-

Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên ban giám 

đốc đến ngày 26 
tháng 4 năm 2021

Lãi vay         276.426 -

Ông Nguyễn Hữu Đạt Bên liên quan Lãi vay
         

6.840.389.433 
-

71.533.797.918 -

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau: 
(tiếp theo)

VND

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN

36. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Giao dịch với bên liên quan khác

Thu nhập của các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Tiểu ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc được 
trình bày như sau:

VND

Tên Chức vụ
Thu nhập (*)

Năm nay Năm trước 

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch HĐQT 1.233.333.333 466.666.668

Ông Nguyễn Đăng Thanh
Chủ tịch HĐQT đến ngày 29 tháng 6 năm 

2020
- 1.894.436.260

Ông Võ Quốc Khánh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 1.841.008.465 -

Ông Bùi Tiến Thắng
Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 26 tháng 4 

năm 2021
166.666.668 1.619.784.282

Ông Nguyễn Thành Chương Thành viên độc lập HĐQT 366.666.663 155.555.554

Ông Hoàng Mạnh Tiến
Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch 

UBKT
299.999.997 -

Bà Trần Diệp Phương Nhi Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT 500.000.004 -

Bà Trần Thiện Thanh Thùy
Thành viên độc lập HĐQT kiêm thành 
viên UBKT đến ngày 26 tháng 4 năm 

2021
66.666.666 257.487.920

Ông Phạm Phú Tuấn
Thành viên HĐQT đến ngày 26 tháng 4 

năm 2021
- 311.111.109

Ông Vũ Quốc Thái
Thành viên HĐQT đến ngày 26 tháng 4 

năm 2021
133.333.332 1.467.481.939

Ông Lâm Minh Châu
Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT 

đến ngày 29 tháng 6 năm 2020
- 651.578.346

Bà Trần Yến Duyên
Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT 

đến ngày 29 tháng 6 năm 2020
- 101.932.366

Bà Lê Thị Xuân Đức
Thành viên UBKT đến ngày 26 tháng 4 

năm 2021 
186.092.231 277.749.500

Bà Phạm Thị Khuê Phó Tổng Giám đốc 1.262.724.000 1.147.898.403

Ông Huỳnh Sơn Trung Phó Tổng Giám đốc 346.614.666 -

Ông Lê Trần Hồng Phúc
Phó Tổng Giám đốc đến ngày 31 tháng 3 

năm 2020
- 720.970.265

6.403.106.025 9.072.652.612

(*) Bao gồm Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác.
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B09-DN/HN

37. LÃI TRÊN CỔ PHIẾU 

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

B09-DN/HN
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) cho số lượng bình quân 
gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

Tập đoàn sử dụng các thông tin sau để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu:

B09-DN/HN

Năm nay
Năm trước

(trình bày lại)

Lợi nhuận sau thuế (VND) 186.743.533.899 188.691.189.417

Trừ: Quỹ khen thưởng phúc lợi (VND) (i) - (10.963.713.632)

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 
(VND)

186.743.533.899 177.727.475.785

Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông (không bao gồm cổ 
phiếu quỹ) (cổ phiếu)

366.356.303 366.356.303 

Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) 511 485

(i) Lợi nhuận dùng để tính lãi trên cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 được 
điều chỉnh giảm cho khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trích lập theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“NQ 
ĐHĐCĐ”) số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Không có cổ phiếu phổ thông tiềm tàng suy giảm trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này.

38. CÁC CAM KẾT VÀ CÁC KHOẢN NỢ TIỀM TÀNG

Cam kết theo hợp đồng đi thuê hoạt động

Tập đoàn hiện đang thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày 
kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản tiền thuê tối thiểu trong tương lai theo 
hợp đồng thuê hoạt động được trình bày như sau:

Số cuối năm Số đầu năm

Đến 1 năm 5.544.000.000 6.310.327.102

Trên 1 đến 5 năm 22.176.000.000 22.907.872.603

Trên 5 năm 45.738.000.000 58.574.158.054

TỔNG CỘNG 73.458.000.000 87.792.357.759

Tập đoàn hiện đang cho thuê bất động sản đầu tư theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm, các khoản tiền thuê tối thiểu thu được trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động được trình bày như sau:

Số cuối năm Số đầu năm

Đến 1 năm 116.524.250.581 94.214.934.611

Trên 1 đến 5 năm 384.768.753.535 342.556.897.472

Trên 5 năm 727.265.876.375 809.903.216.418

TỔNG CỘNG 1.228.558.880.491 1.246.675.048.501

Các cam kết vốn

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tập đoàn có các cam kết hợp đồng cho việc xây dựng dự án căn hộ, nhà phố 
và biệt thự như sau:

Giá trị theo hợp đồng Giá trị đã ghi nhận Giá trị cam kết còn lại

Dự án Jamona City 3.538.556.430.364 3.048.033.348.959 490.523.081.405
Dự án Jamona Golden Silk 1.003.589.907.355 940.603.440.280 62.986.467.075
Dự án Carillon 6 935.241.862.000 5.626.330.955 929.615.531.045
Dự án Carillon 7 852.067.056.364 546.690.508.073 305.376.548.291
Dự án Charmington Tamashi Đà 
Nẵng

203.931.669.128 38.713.684.922 165.217.984.206

Dự án TTC Plaza Đức Trọng 151.244.181.818 90.206.490.644 61.037.691.174
Dự án Charmington Plaza 6.748.781.818 1.043.895.015 5.704.886.803
TỔNG CỘNG 6.691.379.888.847 4.670.917.698.848 2.020.462.189.999

39.  SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

VND

VND

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải được điều chỉnh 
hay trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn. 

VND

VND
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TẠO LẬP GIÁ TRỊ 
VÀ GIA TĂNG NIỀM TIN VỚI KHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

“Xuất sắc trong việc nhỏ sẽ mang lại thành công lớn”

Chúng tôi xác định thị trường tiềm năng của TTC Land không chỉ khoanh vùng ở 
những khách hàng đã/đang sở hữu các dòng sản phẩm BĐS có cùng phân khúc với 
TTC Land, những khách hàng đã/đang sở hữu những sản phẩm của TTC Land mà 
còn là hệ sinh thái xung quanh tệp khách hàng này.

Trong thời đại 4.0, mọi tin tức đều dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận đến người đọc 
thông qua các kênh trực tuyến bằng nhiều hình thức đa dạng. Tuy nhiên, điều này 
vừa là lợi thế nhưng cũng là thách thức khi khách hàng dè dặt hơn với những thông 
tin nhận được. Theo các kết quả nghiên cứu của Asia Plus từ năm 2019 đến nay về 
hành vi người dùng trên mạng trực tuyến tại Việt Nam, có hơn 60% người dùng chỉ 
tin tưởng các thông tin được chia sẻ từ bạn bè, người thân. Điều đó chứng tỏ sự ảnh 
hưởng của hình thức “truyền miệng” luôn giữ vững vị thế hàng đầu. Do đó, để tiếp 
cận hệ sinh thái của khách hàng hiện hữu, không có cách nào khác là phải gây dựng 
được sự tin tưởng tuyệt đối với khách hàng. Điều đó có nghĩa là để khách hàng sẵn 
sàng truyền đi những thông tin tích cực, TTC Land phải luôn xây dựng và cung cấp 
những sản phẩm BĐS chất lượng kèm với chính sách hậu mãi tốt cho khách hàng, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Khách hàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm dịch vụ 
của TTC Land. Đấy chính là cách TTC Land xây dựng hình ảnh thương hiệu TTC Land 
trong lòng khách hàng. 

Và cũng chính vì lý do đó, trong định hướng phát triển sản phẩm của mình, TTC luôn 
lấy khách hàng làm trọng tâm, với phương châm “Không chỉ đơn thuần đạt lợi nhuận 
mà là giá trị thụ hưởng của khách hàng khi sở hữu những sản phẩm của TTC Land”.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
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TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI (Tiếp theo)

CHÚNG TÔI GẮN KẾT CÁC BLQ

Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan
Với vai trò là một nhà phát triển BĐS danh tiếng trong ngành, TTC Land được xác định là có nhiều BLQ và mỗi 
BLQ đều đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong quá trình tồn tại, vận hành và phát triển của công ty.

Trong kỳ báo cáo của mình, Công ty luôn chú trọng đến việc đánh giá mối quan hệ cũng như mức độ tương tác, 
ảnh hưởng qua lại của từng đối tượng trong nhóm các BLQ trọng yếu, từ đó đưa ra những kế hoạch hành động, 
ứng xử và tương tác một cách phù hợp.

Qua quy trình tư vấn và đào tạo GRI của Hội đồng Phát triển Bền vững Toàn cầu (GSSB), TTC Land đã xác định 
các BLQ trọng yếu đối với Công ty như sau:

Cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương: Chính phủ; Bộ Ban Ngành; Chính quyền Địa phương; 
Nhà báo; Cộng đồng Địa phương; Tổ chức Phi chính phủ.

Đối tác mua bán sản phẩm, Dự án: Khách hàng; NĐT; Định chế Tài chính.

Đối tác triển khai Dự án: Nhà thầu; Nhà cung cấp.

Cổ đông và NĐT tiềm năng: Cổ đông lớn trong và ngoài nước, cổ đông hiện hữu, NĐT tiềm năng trong 
và ngoài nước; NĐT trên Thị trường chứng khoán.

CBNV: BLĐ, CBNV chính thức.

Phương pháp tiếp cận đối với gắn kết các bên liên quan

  Xác định BLQ
Xác định các BLQ thông qua mối tương tác trực tiếp cũng như gián tiếp tới Công ty. 
Đánh giá sơ bộ các vấn đề trọng yếu có thể phát sinh đối với các BLQ mà những yếu tố này 
có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và mối quan hệ với các BLQ.

  Xác định mức độ ưu tiên
Xếp loại BLQ dựa vào mức độ ảnh hưởng của từng bên với Công ty và ngược lại. 
Những ảnh hưởng và tác động từ các BLQ được xác định và chấm điểm phù hợp.

  Tần suất tham vấn
Quản lý của các bộ phận liên quan lên kế hoạch tham vấn.
Đưa ra các phương thức làm việc, tiếp cận cũng như tiếp nhận ý kiến từ các BLQ.
Thực hiện tham vấn định kỳ và bất thường.
Xác định các vấn đề trọng yếu mà các BLQ quan tâm để có kế hoạch phù hợp

  Xem xét đánh giá
Đánh giá lại những phản hồi và quan tâm từ các BLQ đã thực hiện tham vấn.
Liên tục cập nhật và cải thiện phương pháp tiếp cận nhằm tối ưu hóa giá trị cho Công ty cũng 
như BLQ.
Cấp quản lý xem xét đánh giá các yếu tố trọng yếu được lựa chọn để điều chỉnh cho phù hợp 
với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề
Trải qua quy trình tư vấn và đào tạo, TTC Land đã tổ chức các buổi họp và thảo luận nội bộ với các 
Phòng Ban để xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề. Sau đó, các nội dung báo cáo và phạm 
vi đã xác định được BLĐ phê duyệt dựa trên tình hình thực tế của TTC Land. Cuối cùng, TTC Land 
tiến hành xây dựng Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2021 với 4 nguyên tắc chính để xác định chất 
lượng báo cáo.

Tính chính xác

Tính rõ ràng

Tính tin cậy

Tính kịp thời

Tất cả các số liệu đều được lấy từ bộ phận chuyên môn của Công ty và 
được sự giám định và thông qua của trưởng đơn vị trước khi được sự 
phê duyệt của BLĐ.

Báo cáo Phát triển Bền vững của TTC Land không bao hàm nhiều từ viết 
tắt và khi viết tắt sẽ được định nghĩa trước, không sử dụng nhiều ngôn 
ngữ chuyên môn gây khó hiểu cho người đọc, và đảm bảo tính rõ ràng, 
mạch lạc trong cách hành văn để thông tin đến các BLQ.

TTC Land tiến hành thu thập, lưu giữ, tổng hợp, phân tích, và báo cáo 
thông tin và các quy trình sử dụng để lập báo cáo một cách nhất quán 
và vững chắc. Các thông tin và quy trình đó có thể được kiểm tra, và 
đảm bảo chất lượng và tính trọng yếu của thông tin từ Ban KTNB của 
Công ty.

TTC Land thực hiện báo cáo với các số liệu được tổng hợp đến thời 
điểm mới nhất đến ngày 31/12/2021, đảm bảo tính cập nhật thông tin 
một cách nhanh và chính xác nhất với các BLQ để đưa ra các quyết 
định phù hợp dựa trên thông tin này.
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CAM KẾT TÍNH TRUNG THỰC VÀ HỢP LÝ 
CỦA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Trên cơ sở thực hiện đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ của Phòng KTNB Công ty, chúng tôi cam kết:

Với tinh thần trách nhiệm cao, thông qua việc thực hiện một cách nghiêm túc những thủ tục kiểm tra, 
soát xét những khía cạnh trọng yếu để đảm bảo thông tin, số liệu, chỉ số được lựa chọn và trình bày 
một cách phù hợp trong BCTN 2021, TTC Land cam kết các nội dung đáp ứng đầy đủ các quy định 
về CBTT trong và ngoài nước:

BCTC kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của TTC Land được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam (một trong những đơn vị kiểm toán hàng đầu thế giới).

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính 
ban hành.

Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế về lập Báo cáo PTBV toàn cầu GRI .

Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ Tốt nhất do UBCKNN xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của 
Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

UBKT đánh giá BCTN năm 2021 được thể hiện một cách trung thực và hợp lý, đảm bảo nhu cầu thông 
tin cho các BLQ trọng yếu bao gồm (1) Cơ quan Ban ngành, (2) Cổ đông, NĐT, (3) Đối tác, (4) Cộng 
đồng và Xã hội. Dưới góc độ của người đọc, chúng tôi tin tưởng BCTN đã nỗ lực truyền tải nhiều hơn 
những thông tin có giá trị đến từ 2 khía cạnh Tài chính và Phi Tài chính, là cơ sở cho lòng tin mà các 
BLQ đã chọn TTC Land để cùng hợp tác phát triển.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI (Tiếp theo)
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

(028) 3824 9988 - (028) 3824 9977
 info@ttcland.vn

https://ttcland.vn
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