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Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt
động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của
Ban Tổng Giám đốc công ty
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN

KINH DOANH

GIÁM ĐỐC

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

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

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội
của công ty

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến
kiểm toán

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hội đồng quản trị

Ý kiến kiểm toán

Ban Kiểm soát

Báo cáo tài chính được kiểm toán

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp số

0101613813 (số cũ: 4103002011) do Sở kế hoạch và Đầu tư
TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/12/2003 và đăng ký thay đổi
lần thứ 15 ngày 09/02/2021.

Vốn điều lệ

219.887.160.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

219.887.160.000 đồng

Địa chỉ

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại

(84.28)3 836 7734

Số fax

(84.28) 3 836 0582

Website

www.chuongduongcorp.vn

Mã cổ phiếu

CDC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Qua quá trình xây dựng và
trưởng thành, tháng 4/2009,
Công ty chính thức được đổi tên

1975

thành Công ty cổ phần Chương
Dương (CDC).

2009

Hãng Eiffel Asia – một chi nhánh của hãng
Eiffel ( Cộng hòa Pháp) tại Đông Dương được
chuyển giao cho chính phủ Việt Nam để trở
thành một trong những công ty xây dựng
hàng đầu khu vực phía Nam.

2007
Tháng 12/2007, Công ty chính
thức đưa 3,6 triệu cổ phiếu vào
giao dịch tại Trung tâm giao
Ngày

04/12/1998,

Bộ

dịch Chứng khoán Hà Nội với

trưởng Bộ Xây Dựng ra

mã chứng khoán là CDC.

quyết định đổi thành Công
ty Xây lắp.

1998

2003

Ngày 20/11/2003, Công ty cổ phần Đầu tư & Xây
lắp Chương Dương ACIC được thành lập từ việc
cổ phần hóa Công ty Xây lắp (theo quyết định số
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1589/QĐ – BXD).

Với gần 400 CBCNV công ty tham gia thi công các dự án: Tòa
nhà E-Building Trưởng CĐ LILAMA, trụ sở VP Dofico, trụ sở
công an Bạc Liêu, khu vận hành nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân
2, xừ lý nước thài Vĩnh Tân 4, giảng đường B trường đại học
ngân hàng, trụ sở HĐND Bạc Liêu, khu nhà ở thấp tang Ba
Son, khu nhà ở liên kế và VP Becamex Bình Phước...

2015 - Nay

Hon 600 CBVNV Công ty tham gia thi công các dự án:
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khách sạn 202
BCD, Gia công KCT dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2,
Nhậ thi đấu ĐH Tôn Đức Thắng, Nhà máy Sàn xuất
thuốc thú y thủy sản, Gia công kết cấu thép cầu vượt
ngã 3 Vũng Tàu.

2010 - 2015

2010
Tháng 9/2010, hơn 12.465.715 cổ phiếu CDC
được chuyển từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà
Nội vào niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán
TP. HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG I

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG II
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HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG II

Cờ thi đua Bộ Xây dựng năm 2016;
»

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

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
Các huy chương vàng chất lượng cao và bằng khen đơn vị đạt chất lượng cao của ngành xây dựng,
cụ thể:
»

Bộ Xây Dựng & Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã trao huy chương vàng chất lượng
cao cho các công trình: dây chuyền tinh luyện nhà máy dầu Trường An, giàn giáo thép xây
tô, vi kèo thép khẩu độ 40,8m , nhà máy thủy điện Thác Mơ, nhà máy thủy điện Trị An, nghĩa
trang Liệt sĩ Thành Phố;

»

Mitsubishi Heavy Industry Ltd đánh giá nhà máy điện Phú Mỹ 1 đạt chất lượng công trình
kỹ thuật cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Xây lắp và Sản xuất công nghiệp
»

»

Đầu tư kinh doanh BĐS và nhà ở

Xây dựng các công trình dân dụng và công

»

Đầu tư phát triển bất động sản.

nghiệp.

»

Kinh doanh bất động sản.

Xây dựng các công trình đường dây và trạm

»

Dịch vụ môi giới bất động sản (Sàn giao dịch

biến thế đến 500kV.
»

Xây dựng các công trình giao thông (cầu,

BĐS).
»

Dịch vụ quản lý, cho thuê bất động sản.

đường bến cảng, sân bay...).
»

Tư vấn thiết kế xây dựng.

»

Sản xuất, gia công cấu kiện kim loại theo tiêu

Kinh doanh thương mại VLXD

chuẩn và phi tiêu chuẩn (Công suất: 8000
tấn/năm).
»

Sản xuất kinh doanh bê tông (Công suất:
120m3/h).
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»

Vật liệu xây dựng: thép, xi măng, cát, đá ...

ĐỊA BÀN KINH DOANH
Công ty cổ phần Chương Dương phân hóa các loại hình kinh doanh ở các địa bàn kinh doanh khác
nhau trên khắp cả nước.

Hà Nội
Hải Phòng

Nghệ An

Quảng Bình
Quảng Trị
Đà Nẵng

Thừa Thiên – Huế

Quảng Nam
Quảng Ngãi
Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa
Bình Dương
Đồng Tháp

Bình Thuận

An Giang

Kiên Giang

Đồng Nai
Tp.Hồ Chí Minh
Vĩnh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ
BỘ MÁY QUẢN LÝ
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
◊ Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chính sách đầu
tư phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, quyết
định bộ máy tổ chức quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty.

◊ Ban kiểm soát
Do Đại hội đồng cổ đông bầu, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành

công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ pháp
luật và thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị công
ty. Các thành viên Ban kiểm soát tham gia họp cùng với cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp
triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành nếu có yêu cầu. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn
xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch giám sát theo chuyên đề.

◊ Hội đồng quản trị
Cơ quan quản lý của Công ty giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để
quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những
vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định;
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất cả những vấn đề quản lý công ty theo
điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.

◊ Ban Điều hành
Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm; là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của
Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm điều
hành Công ty.
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG CORPORATION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM
SOÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

PHÒNG
TỔ
CHỨC
HÀNH
CHÍNH

PHÒNG
TÀI
CHÍNH
KẾ
TOÁN

CÔNG TY CON

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP
CHƯƠNG DƯƠNG
(CD STEEL STRUCTURE)

CÔNG TY TNHH TV-ĐT-XD
CHƯƠNG DƯƠNG
(CDA)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
QUẢN LÝ TÒA NHÀ
(CD - SERLAND)

P. TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

PHÒNG
ĐẦU TƯ

ĐỘ
ỘI XÂY DỰNG SỐ 24

P. TỔNG GIÁM ĐỐC
THI CÔNG

PHÒNG
KINH TẾ
KỸ
THUẬT

CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CP
THÁP NAM VIỆT
(NATOCO)

CÔNG TY TNHH XD
ĐẠT GIA BẢO

CÔNG TY TNHH XD DD
PHÚ PHONG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÁC
BQL
DỰ ÁN
ĐẦU TƯ

CÁC
BĐH
DỰ ÁN
XÂY LẮP

CHI NHÁNH

ĐỘI XÂY DỰNG

ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 24

ĐỘI XÂY DỰ

ĐỘI XÂY DỰ

SÀN
GIAO
DỊCH
BĐS

CHI NHÁNH HÀ NỘI

SỐ 16

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

THỦ ĐỨC

CHI NHÁNH CẦN THƠ

CÔNG TY TNHH TM
CHƯƠNG DƯƠNG
(CD TRADING)

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
CÔNG TRINH 525
(CIENCO 525)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ
BỘ MÁY QUẢN LÝ
CÔNG TY CON
Công ty TNHH Kết cấu thép Chương Dương
Địa chỉ

328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Vốn điều lệ

10.000 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

100%

Ngành nghề kinh doanh chính

Gia công chế tạo các sản phẩm kết cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu
chuẩn

Công ty TNHH Thương mại Chương Dương
Địa chỉ

Lầu 9, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Vốn điều lệ

20.000 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

100%

Ngành nghề kinh doanh chính

Kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chương Dương
Địa chỉ

Lầu 9, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Vốn điều lệ

3.000 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

90%

Ngành nghề kinh doanh chính

Cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc và tư vấn thiết kế, xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng Chương Dương số 1
Địa chỉ

245C Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ

2.000 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

65%

Ngành nghề kinh doanh chính

Xây dựng dân dụng
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Công ty TNHH Xây dựng Chương Dương Sài Gòn
A1003 lầu 10, Lô A - 225 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, Quận 1,

Địa chỉ

TP.HCM

Vốn điều lệ

2.000 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

90%

Ngành nghề kinh doanh chính

Xây dựng dân dụng và cung cấp dịch vụ trang trí nội thất

Công ty TNHH Quản lý Nhà Chương Dương - Serland
Địa chỉ

328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Vốn điều lệ

10.000 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

100,00%

Ngành nghề kinh doanh chính

Cung cấp các dịch vụ quản lý tòa nhà

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525
Địa chỉ

673 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Vốn điều lệ

31.300 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

71,08%

Ngành nghề kinh doanh chính

Xây dựng công trình hạ tầng giao thông cầu cảng

CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty cổ phần Tháp Nam Việt
Địa chỉ

328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Vốn điều lệ

5.000 triệu đồng

Tỷ lệ sở hữu của CDC

40,86%

Ngành nghề kinh doanh chính

Xây dựng dân dụng

Hiện nay, có một số công ty con của Công ty đang tạm ngưng hoạt động là:
» Công ty TNHH Xây dựng Chương Dương Số 1
» Công ty TNHH Xây dựng Chương Dương Sài Gòn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

»

Tiếp tục thực hiện định hướng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp
mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhận thầu xây lắp, đầu tư kinh doanh bất
động sản, kinh

doanh vật liệu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực

phía Nam.
»

Duy trì phát triển thế mạnh kinh doanh của công ty là kinh doanh bất động sản, nhận
thầu xây lắp và sản xuất công nghiệp; Mở rộng lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông,
khai thác đá và kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng;

»

Hoàn thành cơ bản thủ tục pháp lý tại Dự án đầu tư khu đô thị nhà ở Bình Chánh, Hóc
Môn (Chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế, các thủ tục khác…).

»

Triển khai thực hiện dự án Nhà ở xã hội ở Tp.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng
và tổ chức khởi công xây dựng ít nhất một dự án Nhà ở xã hội.

»

Tiếp tục nghiên cứu xem xét đánh giá để M&A thêm ít nhất 01 doanh nghiệp để nâng
quy mô tạo dòng tiền và thu lợi nhuận.

»

Tiếp tục đầu tư công nghệ thông tin để số hóa trong hoạt động quản lý, điều hành
Công ty.

20

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Chiến lược phát triển trung và
dài hạn
»

Công ty luôn tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của xã
hội bằng cách luôn luôn đảm bảo và cải thiện chất lượng sản phẩm.

»

Quản trị một cách hiệu quả, chất lượng quản lý là bộ mặt Công ty giúp Công ty gia
tăng được giá trị thương hiệu và phát triển một cách bền vững.

»

Con người là nhân tố tạo nên sức mạnh tổng thể của công ty, đưa ra chính sách ưu
đãi dành cho người lao động trong công ty, liên tục hỏi thăm, cải thiện đời sống vật
chất lẫn tinh thần cho người lao động.

»

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

»

Chú trọng uy tín để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tập trung vào những
điểm mạnh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và nhận thầu xây
dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu phát triển bền vững
Đối với Công ty cổ phần Chương Dương,

giữ gìn vệ sinh công trình cho cán bộ công

ngoài việc tăng trưởng trong hoạt động

nhân viên của Công ty. Ngoài ra, Công ty

kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận thì

cũng đề ra kế hoạch thay thế các thiết bị

việc phải xác định được trách nhiệm của

thân thiện với môi trường hơn, quản lý việc

Doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội

sử dụng công cụ, trang thiết bị hợp lý sao

luôn được Công ty quan tâm và chú trọng.

cho tiết kiệm và gây ít tác động đến môi

Với đặc thù ngành là xây dựng có ảnh

trường nhiều nhất có thể.

hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và

Con người chính là yếu tố hàng đầu để công

môi trường bên ngoài bởi môi trường làm
việc đầy khói bụi, rác thải công nghiệp khi
hàn, cắt và khí thải từ các máy móc trang
thiết bị liên quan của ngành thải ra.

22

ty có thể phát triển bền vững nên Công ty
luôn quan tâm đến đời sống vật chất lẫn
tinh thần của người lao động nói riêng và
cộng đồng nói chung. Công ty cổ phần

Nhận thức được mối nguy hại này đến môi

Chương Dương tích cực tham gia ủng hộ

trường sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cộng

cho những gia đình có gia cảnh khó khăn,

đồng, Công ty luôn tuyên truyền công tác

hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Mất cân đối cung và cầu

Chính sách tiền tệ

Theo bộ Xây dựng, phân khúc bất động sản nhà

Nhằm phục hồi nền kinh tế đang bị tác động

ở thương mại phục vụ cho các đối tượng có thu

nặng nề bởi đại dịch, Việt Nam đã chủ động điều

nhập khá và cao vẫn thu hút phần lớn các doanh

chỉnh chính sách tiền tệ. Tình hình chung trong

nghiệp kinh doanh bất động sản. Hậu quả là gây

năm 2021 cho thấy lãi suất ở các ngân hàng

ra sự thiếu hụt cho phân khúc bất động sản nhà

thương mại vẫn ở mức được đánh giá là thấp

ở phục vụ cho các đối tượng có thu nhập trung

so với các năm, qua đó tạo điều kiện cho các

bình thấp khi mà thị trường này ngày càng lớn

doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn thị

do sự mở rộng và phát triển của các khu công

trường hơn với giá vốn rẻ. Nếu vốn vay được đẩy

nghiệp. Nhận thấy được cơ hội hội nhập trong

ra thị trường không được sử dụng hiệu quả sẽ

lĩnh vực bất động sản nhà ở xã hội phục vụ cho

dẫn đến các hậu quả như nợ xấu ngân hàng, xảy

các đối tượng có thu nhập trung bình thấp, Công

ra tình trạng lạm phát, nợ công tăng cao,… Bên

ty cổ phần Chương Dương đã và đang thực hiện

cạnh đó, với việc các ngân hàng thương mại hạ

dự án Chương Dương Home, cung cấp ra thị

lãi suất đã không còn hấp dẫn dòng tiền gửi vào

trường căn hộ Thành phố Thủ Đức với hơn 1.200

ngân hàng mà thay vào đó, các dòng tiền trên thị

căn hộ diện tích từ 40m đến 65m . Với việc tiết

trường đã chuyển dịch sang các công cụ đầu tư

kiệm chi phí và rút ngắn thời gian giải quyết hồ

tài chính khác như chứng khoán, bất động sản,

sơ thì đây là cơ hội tốt cho hoạt động kinh do-

vàng,… khiến cho giá trị bất động sản bị đẩy tăng

anh của Công ty cổ phần Chương Dương. Để giữ

lên nhanh chóng tạo bong bóng trong nền kinh

vững vị thế và ngày một phát triển, Công ty nỗ

tế. Đối với Công ty cổ phần Chương Dương, các

lực hơn mỗi ngày trong việc tiếp cận các nguồn

dự án của Công ty được tài trợ chủ yếu bằng

vốn trung và dài hạn một cách hợp lí để phát

nguồn vốn vay nên chính sách tiền tệ này có thể

triển dự án đồng thời đảm bảo chất lượng dịch

là lợi thế đồng thời cũng là thách thức vì hậu

vụ cung cấp.

quả của thị trường từ chính sách tiền tệ tác động

2

2

trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Công ty cổ phần Chương Dương luôn thực hiện
khảo sát và dự báo rủi ro nhằm giảm thiểu các
tác động tiêu cực đến công ty. Qua đó, Công ty
sẽ đưa ra hoạch định kinh doanh phù hợp với
điều kiện thị trường.
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Rủi ro pháp luật
Công ty cổ phần Chương Dương có ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động
sản và dịch vụ bất động sản nên chịu ảnh hưởng bởi những luật của hệ thống pháp luật Việt Nam như
luật Chứng khoán, luật Bất động sản, luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư, luật Xây dựng và các văn bản dưới
luật có liên quan. Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống
luật pháp để phù hợp với tình hình thực tại, tạo dựng môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch hơn,
thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Công ty luôn thường xuyên cập nhật các thay đổi trong quy định pháp
luật, đề ra những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với những thay đổi của hệ thống
pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh doanh

Rủi ro cạnh tranh

Hiện nay, Bất động sản là một sản phẩm có giá

Thị trường xây dựng ở Việt Nam bị thu hẹp do

trị rất lớn, cần trải qua nhiều công đoạn, chứng

sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty hoạt

từ trong lúc giao dịch. Công ty phải ứng trước

động trong lĩnh vực Xây dựng. Do đó Công ty cổ

khoản tiền cho các dự án như: vật liệu xây dựng

phần Chương Dương luôn đối mặt với rủi ro cạnh

và chi phí lao động trong quá trình thi công. Khi

tranh gay gắt trên thị trường. Sự cạnh tranh đã

các chủ đầu tư thanh toán không đúng tiến độ

gây sức ép cho Công ty khi tham gia các gói

thi công xây lắp sẽ làm ảnh hưởng đến dòng tiền

thầu xây dựng, khả năng trúng thầu của công

và kế hoạch đầu tư của Công ty. Để giảm thiểu

ty bị giảm khi mà càng nhiều công ty đăng ký

những rủi ro này, Công ty luôn tìm kiếm những

tham gia đấu thầu. Năm 2021 là năm nền kinh

đối tác uy tín, có trách nhiệm cao với nguồn lực

tế có khởi sắc nhưng vẫn tiềm tàng rủi ro vì dịch

tài chính dồi dào. Đồng thời, Công ty cũng yêu

bệnh vẫn chưa được chính phủ kiểm soát hoàn

cầu chủ đầu tư mua gói bảo lãnh thanh toán tại

toàn, nên nhu cầu xây dựng của cộng đồng cũng

ngân hàng để đảm bảo quyền lợi của các bên

bị giảm so với khoảng thời gian trước khi xảy ra

tham gia.

dịch bệnh. Nhận thức được rủi ro này, Công ty
cổ phần Chương Dương luôn có kế sách phù hợp
để ứng phó, đưa ra các gói giá dịch vụ đấu thầu
hợp lý cho nhà đầu tư, luôn chủ động tìm kiếm
khách hàng mới.

26

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Rủi ro giá nguyên vật liệu:
Công ty cổ phần Chương Dương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nên nguồn nguyên vật liệu
đầu vào của doanh nghiệp rất đa dạng. Những thành phần chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn nguyên vật
liệu đầu vào của Công ty là thép, xi măng, gạch ốp lát,… Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung
và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đã trải qua nhiều biến động nên giá thành nguyên vật liệu đầu vào
của Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng do thị trường. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu của Công ty phụ
thuộc vào các nhà cung cấp nên việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu khá phức tạp do nguồn cung
nguyên vật liệu còn phụ thuộc vào địa điểm của dự án. Để kiểm soát nguồn nguyên vật liệu đầu vào của
công ty một cách phù hợp, Chương Dương luôn linh hoạt trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp thích
hợp, ký kết các hợp đồng nguyên tắc thay vì ký kết hợp đồng trọn gói hay đơn giá cố định nhằm mục đích
giảm thiểu chi phí, tối ưu lợi nhuận cho Công ty.

Rủi ro khác
Các yếu tố bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt là rủi ro khó lường trước. Khi rủi ro này xảy ra, sẽ
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và con người. Công ty luôn dự báo và theo dõi tình hình để đưa ra
những biện pháp khắc phục kịp thời.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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2

TÌNH HÌNH HOẠT
ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các
dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của
chủ sở hữu
Báo cáo tác động liên quan đến môi trường
và xã hội của công ty

2021
28
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM
ĐVT: Triệu đồng

STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2021 /

NĂM 2020

NĂM 2021

Tổng doanh thu

351.506

810.768

231,07%

Giá trị xây lắp

109.279

148.203

136%

17.494

7.558

43%

-

500.770

-

155.269

75.650

49%

Giá trị doanh thu khác

69.464

78.587

113%

2

Lợi nhuận trước thuế

34.346

36.116

105,15%

3

Lợi nhuận sau thuế

27.820

30.653

110,18%

4

Tỷ lệ chi trả cổ tức

10%

-

-

Giá trị sản xuất công nghiệp

NĂM 2020

1
Giá trị kinh doanh thương mại
Giá trị kinh doanh bất động sản
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Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty cổ phần Chương Dương khi mà dịch Covid-19
diễn biến phức tạp. Đặc biệt vào quý III năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các khu vực khác
nói chung phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ trong
khoảng thời gian này. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản (hoạt động cho thuê văn phòng và thương
mại) giảm sút do Công ty thực hiện chính sách hỗ trợ để chia sẻ khó khăn cho khách hàng dựa trên diễn
biến của tình hình hoạt động thực tế và nhu cầu của khách hàng về việc xin giảm giá từ 10% đến 60%
giá trị hợp đồng thuê.
Mặt khác, Công ty TNHH TM Chương Dương tái hoạt động vào đầu tháng 4 năm 2021, bước đầu đã đạt
được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn
Công ty. Tổng giá trị doanh thu thực hiện trong năm 2021 là 810,77 tỷ đồng cao hơn so với cùng kỳ năm
trước là 231% tương đương với mức tăng là 459,26 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế
của Công ty lần lượt là 36,11 tỷ và 30,65 tỷ tương ứng lần lượt là 105,15% và 110,18% so với cùng kỳ năm
trước.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
ĐVT: Triệu đồng

STT

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐVT

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN

TỶ LỆ

NĂM 2021

NĂM 2021

TH/KH (%)

I

GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG

Tr. đồng

1.100.000

945.902

85,99%

1

Giá trị xây lắp

Tr. đồng

415.000

220.062

53,03%

2

Giá trị sản xuất công nghiệp

Tr. đồng

35.000

8.314

23,75%

Tr. đồng

450.000

547.265

121,61%

Tr. đồng

130.000

92.879

71,45%

Tr.đồng

70.000

77.381

110,54%

3
4

Giá trị kinh doanh thương
mại
Giá trị kinh doanh bất động
sản

5

Giá trị kinh doanh khác

II

GIÁ TRỊ DOANH THU

Tr. đồng

1.000.000

810.768

81,08%

1

Giá trị xây lắp

Tr. đồng

369.000

148.203

40,16%

2

Giá trị sản xuất công nghiệp

Tr. đồng

31.000

7.558

24,38%

Tr. đồng

413.000

500.770

121,25%

Tr. đồng

120.000

75.650

63,04%

Tr.đồng

67.000

78.587

117,29%

Tr. đồng

382.000

117.000

30,63%

382.000

45.000

3
4

Giá trị kinh doanh thương
mại
Giá trị kinh doanh bất động
sản

5

Giá trị doanh thu khác

III

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

1

Đầu tư dự án

Tr.đồng

2

Đầu tư M&A

Tr.đồng

3

Đầu tư máy móc thiết bị

Tr.đồng

IV

LỢI NHUẬN

Tr. đồng

45.000

36.116

80,26%

1

Lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

45.000

36.116

80,26%
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72.000

Hoạt động đầu tư cũng gặp phải khó khăn. Công tác tổ chức triển khai thi công block C2 thuộc dự án
Nhà ở xã hội Chương Dương Home bị chậm tiến độ đề ra do ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo triển khai thi
công với nguyên tắc “3 tại chỗ”. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh cho thuê bất động sản giảm vì Công ty đưa
ra các chính sách hỗ trợ dành cho đối tác. Những nguyên nhân kể trên khiến cho doanh thu của Công
ty trong năm 2021 mặc dù tăng mạnh so với năm 2020 nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng nhìn
chung kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 là đáng khích lệ:
»

Giá trị sản lượng: Thực hiện 945,90 tỷ đồng, đạt 85,99% kế hoạch năm;

»

Giá trị doanh thu: Thực hiện 810,77 tỷ đồng, đạt 81,08% kế hoạch năm;

»

Giá trị đầu tư: Thực hiện 117 tỷ đồng, đạt 30,63% kế hoạch năm;

»

Giá trị lợi nhuận trước thuế: Thực hiện 36,12 tỷ đồng, đạt 80,26% kế hoạch năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH
STT

34

THÀNH VIÊN

1

Văn Minh Hoàng

2

Lê Văn Chính

3

Nguyễn Ngọc Tài

4

Võ Thị Diễm Hằng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

CHỨC VỤ
Thành viên HĐQT kiêm

SỐ LƯỢNG CP
SỞ HỮU

TỶ LỆ SỞ HỮU

569.072

2,59%

141.544

0,64%

Phó Tổng Giám đốc

_

_

Kế Toán trưởng

_

_

Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng giám đốc

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH
ÔNG VĂN MINH HOÀNG
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ngày sinh

:

05/03/1964

Trình độ chuyên môn

:

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính

Quá trình công tác

:

•

1988 - 1991

: Công tác tại Xí nghiệp Nguyên liệu thuốc lá Miền Đông

•

1991 - 1996

: Công tác tại Công ty Xây lắp, nay là Công ty cổ phần Chương Dương

•

03/2006 – 02/2009

: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Xây lắp

•

03/2009 - 01/2011

: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần

•

02/2011 –

Chương Dương
: Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ

•

31/03/2017
01/04/2017 –

phần Chương Dương
: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ

•

31/03/2020
31/03/2020 –

phần Chương Dương
: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty

•

30/12/2020
31/12/2020 – Nay

cổ phần Chương Dương
: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chương
Dương

Chức vụ hiện nay tại Công ty
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay

: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
: Chủ tịch Công ty TNHH TM Chương Dương
: 569.072 cổ phần (2,59% vốn điều lệ)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH
ÔNG LÊ VĂN CHÍNH
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Ngày sinh

:

08/02/1962

Trình độ chuyên môn

:

Kỹ sư Thủy Lợi

Quá trình công tác

:

•

09/1985 – 04/1986

: Công tác tại Công ty XD thủy điện Sông Đà – Hòa Bình

•

05/1986 - 2003

: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy – Tổng Công ty XD số 1 sau là Công ty Xây
lắp và hiện tại là Công ty cổ phần Chương Dương

•

2004 – 2009

: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chương Dương

•

03/2009 – 10/2011

: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chương Dương

•

11/2011 – Nay

: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chương
Dương

Chức vụ hiện nay tại Công ty
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay
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: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc
: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kết Cấu Thép
Chương Dương.
: 141.544 cổ phần ( 0,64% vốn điều lệ)

ÔNG NGUYỄN NGỌC TÀI
Phó Tổng giám đốc
Ngày sinh

:

09/05/1973

Trình độ chuyên môn

:

Kỹ sư Xây dựng (Dân dụng & Công nghiệp)

Quá trình công tác

:

•

08/1996 – 10/2019

: Kỹ sư trưởng, giám sát cao cấp cho các Tổng thầu Nhật Bản, Hàn Quốc
như Toa Corporation, Toda Corporation, Obayashi, Hazama Corporation,
Posco E&C-Samwhan ... tham gia xây dựng các dự án lớn như: Dự án Xây
dựng Nhà ga Quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất, Nhiệt điện Phú Mỹ, Cảng

•

11/2019 – 07/2020

quốc tế Cái Mép - BRVT, NM Lọc Hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa,...
: Chỉ huy trưởng công trình (Liên danh Taisei - Cotec-cons/Newtecons).
Dự án XD NM Kyocera Document Factory C - Hải Phòng

•

07/2020 – 08/2021

: Giám đốc Xây dựng (Liên danh Nam Long - Hankyuu)

9/2021- nay

Dự án Khu dân cư Izumi - Đồng Nai
: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương

•

Chức vụ hiện nay tại Công ty
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay

: Phó tổng giám đốc
: Không có
: 0 cổ phần

BÀ VÕ THỊ DIỄM HẰNG
Kế toán trưởng
Ngày sinh

:

10/10/1989

Trình độ chuyên môn

:

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính

Quá trình công tác

:

•

2011 – 2016

: Nhân viên phòng kế toán tại PJICO Long An

•

2016 – 2017

: Nhân viên phòng kế toán tại PJICO Đông Sài Gòn

•

2017 – 2018

: Nhân viên phòng kế toán tổng hợp, Phó phòng TCKT Công ty cổ phần

2018 – nay

Chương Dương
: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chương Dương

•

Chức vụ hiện nay tại Công ty
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay

: Kế toán trưởng
: Không có
: 0 cổ phần
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021
STT

THÀNH VIÊN

NGÀY MIỄN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Hồng Tuyên

Phó Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Ngọc Tài

Phó Tổng Giám đốc

NGÀY BỔ

NHIỆM

NHIỆM

15/09/2021
15/09/2021

THU NHẬP BÌNH QUÂN
CHỈ TIÊU

NĂM 2018

NĂM 2019

NĂM 2020

NĂM 2021

91

88

90

355

8.500.000

10.500.000

15.500.000

15.000.000

Tổng số lượng người lao
động (người)
Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng)

400

12.150.000

350

12.100.000
12.050.000

300

12.000.000

250

11.950.000

200

11.900.000

150

11.850.000
11.800.000

100

11.750.000

50
0

11.700.000
Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người)
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)
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11.650.000

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
STT

TÍNH CHẤT PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG

TỶ LỆ

(người)

(%)

Theo trình độ

355

100%

1

Đại học và trên Đại học

165

46,48%

2

Cao đẳng, trung cấp

60

16,90%

3

Khác ( CN kỹ thuật, LĐ phổ thông)

130

36,62%

Đại học và trên Đại học

37%
46%

Cao đẳng, trung cấp
Khác ( CN kỹ thuật, LĐ
phổ thông)

17%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

39

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Về đào tạo
Công ty cổ phần Chương Dương luôn đảm bảo công tác huấn luyện an toàn lao động cho công nhân
trước khi vào làm việc các dự án thi công. Công ty đưa ra chính sách tăng cường công tác đào tạo bồi
dưỡng, quy hoạch cá nhân có nghiệp vụ chuyên môn vững, để tạo nguồn bố trí các vị trí chủ chốt. Ngoài
ra, Công ty còn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia các khóa
học nâng cao kỹ năng chuyên môn, nâng cấp kỹ năng sơ cứu và kiến thức pháp luật. Nâng cao tính
chuyên môn hóa của lớp học.

Về tuyển dụng
Công ty cổ phần Chương Dương luôn tìm kiếm những người lao động hiền tài, có kỹ thuật, trình độ và
kỹ năng tốt để thay thế những người lao động không đáp ứng được kỳ vọng của công ty. Đối với những
người lao động làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty, CDC cương quyết xử lý nghiêm lao
động vi phạm kỷ cương, kỷ luật của Công ty nhằm tạo ra cơ hội mới cho những người lao động mới cũng
như thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất công việc, tạo ra môi trường làm việc công bằng.
Công ty chú trọng tuyển dụng cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đáp
ứng được yêu cầu công việc.

Môi trường công việc
CDC đảm bảo tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp với độ an toàn cao. Những khu đang thi
công nguy hiểm phải có biển báo hiệu để nhân viên chủ động hơn trong việc phòng chống tai nạn. Ngoài
ra, các khu vực thi công nguy hiểm luôn phải đạt những tiêu chí mà công ty đề ra mới được cho phép
thực hiện thi công nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. Thêm vào đó, công ty cũng chú trọng về
môi trường của người lao động trong công ty là một môi trường lao động gắn kết vì đặc thù công việc
của công ty nguy hiểm và cần sự phối hợp.
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Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ
Nguồn nhân lực đóng vai trò chủ chốt trong công ty, là bộ mặt và sức mạnh của công ty nên CDC luôn
chú trọng trong việc quan tâm đến cán bộ công nhân viên của công ty. Công ty luôn đảm bảo trả lương,
thưởng đúng tiến độ cho nhân viên. Thêm vào đó, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp dành cho người lao động luôn được Công ty trích nộp đầy đủ theo quy định nhằm đảm bảo
mọi quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Công ty luôn chủ động trong việc chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân viên. Hằng năm, CDC
tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết với nhau hơn qua các
hoạt động tập thể như: những chuyến du lịch do công ty tổ chức, các hoạt động ngoài công ty, tổ chức
sinh nhật, lễ Tết cho nhân viên.
Thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định: Lễ tết, phụ cấp, sinh nhật, ốm đau, thai sản,
hiếu hỉ…

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Các khoản đầu tư lớn

STT

1

2

TÊN DỰ ÁN

Nhà ở xã hội Chương
Dương Home

QUY MÔ DỰ

THỰC HIỆN

ÁN

Đã hoàn thành
Đang đền bù giải

Garden 2

phóng mặt bằng

Hương

ĐẦU TƯ

An,

Quảng Nam

(Tỷ đồng)

2,6 ha

950

Đang đền bù giải
phóng mặt bằng

13,5 ha

6.700

Cư Cao Tầng Central cổ phần (Công ty Dự
Garden 3

5

22,4 ha

650

Dự Án Nhà Ở Xã Hội
Đà Nẵng

3ha

2.600

án)

Chương Dương Home

2,9ha

1.300

móng.

3 – Đồng Nai

- Khởi công phần

Môn
huyện Quế Sơn,

huyện Bình
Chánh, Tp. Hồ Chí
Minh

- Hoàn thiện thủ tục.
- Khởi công phần

Bà Điểm, Hóc

Quảng Nam
Xã Tân Nhựt,

Dự Án Nhà Ở Xã Hội - Hoàn thiện thủ tục.
6

phường Trường

TT Hương An,

Dự Án Khu Chung Nhận chuyển nhượng
4

ĐỊA ĐIỂM
Số 34 Đường 12,

Khu đô thị Central

Cầu

TỔNG MỨC

Thọ, Tp.Thủ Đức

Khu dân cư Đông
3

TIẾN ĐỘ

Quận Cẩm Lệ, TP.
Đà Nẵng

Phường Long
1,41ha

795

móng.

Bình Tân, TP. Biên
Hòa

Dự Án: Nhà Ở Xã Hội - Hoàn thiện thủ tục.
7

Chương Dương Home
4 – Gò Cát

- Khởi công phần

11,4ha

385

Gò Cát, TP. Bà Rịa

móng.
Số 673 Trường
Chinh - Phường

Dự Án: Chung Cư Cao
8

Tầng Kết Hợp Trung
Tâm Thương Mại

72

Hòa Phát - Quận
Cẩm Lệ - TP. Đà
Nẵng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính
STT

44

CHỈ TIÊU

NĂM 2020

NĂM 2021/
NĂM 2020

NĂM 2021

1

Tổng giá trị tài sản

827.618

1.287.019

155,51%

2

Doanh thu thuần

322.270

769.063

238,64%

3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

31.589

17.869

56,57%

4

Lợi nhuận khác

2.756

18.246

662,05%

5

Lợi nhuận trước thuế

34.346

36.116

105,15%

6

Lợi nhuận sau thuế

27.818

30.653

110,19%

7

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

10%

-

-

3

Hợp đồng theo thời vụ

1

1,23%
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Tình hình tài chính
STT
I
1

CHỈ TIÊU

ĐVT

NĂM 2020

NĂM 2021

Lần

1,52

1,20

Lần

1,1

0,96

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn:
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)

Hệ số thanh toán nhanh:
2

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/
Nợ ngắn hạn

II

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

1

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

69,74

75,83

2

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

230,48

313,74

III

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng

1,34

3,41

Vòng

0,38

0,73

%

8,63

3,99

%

10,37

10,58

%

3,31

2,81

%

9,8

2,32

Vòng quay hàng tồn kho
1

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho
bình quân)
Vòng quay tổng tài sản

2

(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình
quân)

IV
1

2
3

4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần (ROS)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ
sở hữu bình quân (ROE)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài
sản bình quân (ROA)
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản
xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần
(Biên lợi nhuận gộp)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Về chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán của Công ty giảm trong năm

ngắn hạn của Công ty trong năm 2021 cũng tăng,

2021 với hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,20 lần; hệ số

nhưng chỉ ở mức tăng là 45,81% tương đương với giá

thanh toán nhanh của Công ty là 0,96. Nguyên nhân

trị tăng là 340,42 tỷ đồng so với cùng kì năm trước,

chính là do giá trị nợ ngắn hạn của Công ty tăng cao

tốc độ tăng trưởng thấp hơn nợ ngắn hạn. Ngoài ra,

trong năm 2021. Cụ thể, lượng nợ ngắn hạn của Công

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án như

ty trong năm 2021 tăng 83,76% so với cùng kỳ năm

dự án nhà ở xã hội – Chương Dương Home, dự án

trước tương ứng với mức chênh lệch tăng là 410,762

Khu dân cư Bàu Xéo, dự án xây dựng Nhà Chuyên

tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu do tăng nợ vay

gia – Becamex – Bình phước, dự án Nhà ở thấp tầng

ngắn hạn từ 121 tỷ đồng đồng năm 2020 lên 452 tỷ

Ba Son là nguyên nhân khiến cho chi phí sản xuất dở

đồng năm 2021 nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh,

dang tăng trong năm, hàng tồn kho tăng, dẫn đến hệ

triển khai các dự án mới của Công ty. Mặc dù, tài sản

số thanh toán nhanh giả

Về chỉ tiêu về khả năng thanh toán
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Về chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Trong năm 2021, cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ

nhằm mục đích đáp ứng tài chính và nguyên vật liệu

phần Chương Dương có sự thay đổi. Cụ thể, hệ số nợ

để hoàn thành các dự án đang triển khai đúng tiến độ

trên tổng tài sản và nợ trên vốn chủ sở hữu lần lượt

đã đề ra.

là 75,83% và 313,74% - tăng 6,63% và 92,62% so với
cùng kì năm trước. Nguyên nhân là do nợ phải trả của
Công ty tăng 69,09% tương ứng với 398,77 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Chương Dương thực hiện vay các
khoản nợ ngắn hạn với tổng giá trị khoản vay là 452,41
tỷ đồng tăng 173,73% so với cùng kì năm trước. Ngoài
các khoản vay và nợ thuê tài chính, khoản phải trả
người bán của Công ty cũng có mức tăng cao với tỷ
lệ 270,16% so với năm 2020. Hai khoản mục này tăng
46
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Mặt khác, trong năm Công ty cổ phần Chương Dương
đã tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cùng với đó
khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công
ty tăng 10,18% so với cùng kỳ, đạt 30,65 tỷ đồng . Qua
đó, vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm 2021 ghi
nhận tổng giá trị là 311,07 tỷ đồng tăng 24,21% so với
năm 2021, nhưng tốc độ tăng nợ phải trả cao hơn tốc
độ độ tăng của tổng tài sản và vốn chủ sở hữu.

Về chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Cả hai chỉ số thể hiện năng lực hoạt động của Công

nhận tăng trưởng dương nhưng mức tăng đó lại khá

ty đều tăng trong năm 2021. Vòng quay hàng tồn kho

thấp đối với mức tăng trưởng của giá vốn hàng bán

trong năm 2021 của Công ty ghi nhận mức 3,41 vòng

nên vòng quay hàng tồn kho tăng.

tăng 2,07 vòng so với cùng kì năm trước. Trong năm
2021, lượng hàng tồn kho của Công ty ghi nhận mức
tăng nhẹ 6,63% so với năm 2020 chủ yếu phát sinh
từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và phát sinh
thêm các mặt hàng gửi đi bán và các loại hàng hóa
khác. Công ty cổ phần Chương Dương phát sinh chi
phí giá vốn hàng bán đối với lĩnh vực buôn bán vật liệu
xây dựng với tổng giá trị là 496,63 tỷ đồng qua đó đẩy
giá vốn hàng bán của Công ty trong năm 2021 tăng
149,21% tương ứng với tổng giá trị là 432,57 tỷ đồng.
Trong năm 2021 lượng hàng tồn kho của Công ty ghi

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Đối với vòng quay tài sản của Công ty ghi nhận tăng
trong năm 2021. Cụ thể, vòng quay tài sản của Công
ty ở mức 0,73 vòng, tăng 0,35 vòng so với cùng kì năm
trước. Nguyên nhân chính là do trong năm 2021 Công
ty đã tái hoạt động lại Công ty TNHH TM Chương
Dương, bước đầu ghi nhận kết quả khả quan từ lĩnh
vực kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, chiếm tỷ
trọng cao nhất trong cơ cấu của Công ty với tổng giá
trị doanh thu trong lĩnh vực bán hàng là 501,491 tỷ
đồng, dẫn đến doanh thu tăng.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Về chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Trong năm 2021, mặc dù doanh thu thuần của Công ty

Cụ thể, chỉ số ROE trong năm 2021 ở mức 10,58%

có mức tăng trưởng dương ấn tượng nhưng lợi nhuận

tăng so với chỉ số ROE trong năm 2020 là 10,37%.

thu lại của Công ty là không cao. Cụ thể, doanh thu

Trong năm 2021, chỉ số ROA lẫn biên lợi nhuận gộp

năm 2021 gấp 2,39 lần doanh thu năm 2020 nhưng

của Công ty đều giảm so với cùng kì năm trước do

lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ tăng trưởng so với

mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là khá khiêm tốn

cùng kì năm trước 10,18% là nguyên nhân khiến chỉ

nếu so với mức tăng của doanh thu thuần và tổng

số ROS của Công ty trong năm 2021 là 3,99% giảm so

giá trị tài sản của Công ty. Hai khoản mục doanh thu

với năm 2020. Vốn chủ sở hữu của Công ty cũng tăng

thuần và tổng tài sản của Công ty đều ghi nhận sự

ở mức 24,21% tương đương với mức chênh lệch so

tăng trưởng dương đột biến với mức tăng lần lượt là

với cùng kì năm trước là 60,64 tỷ đồng nhưng không

138,64% và 55,51%

gây ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số ROE của Công ty.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG,
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
CỔ PHẦN
Tổng số cổ phần đã
phát hành
21.988.716 cổ phiếu

Số lượng cổ phần
đang lưu hành
21.988.716 cổ phiếu

Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần
10.000 đồng/CP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
STT

48

Tên

1

Tổng Cty XD Số 1-CTCP

2

TRỊNH DUY MINH

3

ĐỖ HOÀNG HIỆP
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Địa chỉ
111a, Pasteur, Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM
602/18 Điện Biên Phủ, P.22,
Q. Bình Thạnh, TP.HCM
P802 chung cư 262 Nguyễn
Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

Số lượng cổ
phiếu

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL (%)

5.226.687

23,77%

1.271.853

5,78%

1.149.642

5,23%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
STT

Loại cổ đông

I

Cổ đông Nhà nước

II

Cổ đông trong nước

Số cổ phần

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ sở hữu

-

-

-

21.888.213

218.882.130

99,54

1

Cá nhân

15.445.757

154.457.570

70,24

2

Tổ chức

6.442.456

64.424.560

29,30

100.503

1.005.030

0,46

III

Cổ đông nước ngoài

1

Cá nhân

84.002

840.020

0,38

2

Tổ chức

16.501

165.010

0,08

21.988.716

210.988.716

100

TỔNG CỘNG (II+III)

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49 %.Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đã được thông báo trên VSD ( Trung
tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam) và cập nhật chính thức khi UBCKNN xác nhận.

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

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

»

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

»

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

»

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

»

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

»

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

»

Năm 2021: Tăng vốn lên 219,887 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở
hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tác động lên môi trường
Hoạt động trong ngành xây dựng, nguyên vật liệu chính mà Công ty sử dụng là thép, xi măng, vôi, cát,
các phương tiện vận chuyển có trọng tải lớn công suất cao như máy kéo, máy xúc nên gây ra những ảnh
hưởng nhất định đến môi trường sống của người dân xung quanh. Công ty luôn tuyên truyền cho cán
bộ công nhân viên luôn phải xử lí các chất gây độc cho môi trường bên ngoài như xi măng, vôi để tránh
làm ảnh hưởng đến cư dân sống xung quanh công trình thi công của Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng
đề ra kế hoạch sử dụng những máy móc một cách hợp lí trong khâu vận chuyển, hoạt động xây lắp để
tiết kiệm nguồn chi phí mà Công ty phải chịu cũng như giảm bớt lượng khí phát ra bên ngoài môi trường
cộng đồng.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Công ty cổ phần Chương Dương luôn đưa ra chính sách phù hợp về nguồn nguyên vật liệu, trang thiết
bị, công cụ, dụng cụ nhằm bảo quản và quản lý chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Trong quá trình
làm việc mà công cụ, dụng cụ có hư hại, Công ty cũng chủ trương khuyến khích người lao động tái sử
dụng những trang thiết bị hư hại, lắng nghe những đóng góp ý kiến của người lao động trong việc tái sử
dụng để giảm thiểu lượng rác thải công nghiệp ra môi trường cộng đồng đồng thời tiết kiệm chi phí cho
công ty.
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Chính sách liên quan đến người lao động
Công ty cổ phần Chương Dương hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên số lượng người lao động dùng
để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty thuộc mức cao. Nguồn lao động của công ty chính
là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành sự thành công của dự án, vì vậy nên công ty luôn chú
trọng thực hiện công tác an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn dự báo nguy cơ tai
nạn lao động kịp thời để có sự phòng bị hữu hiệu cũng như chuẩn bị các phương án sơ cứu, cứu chữa
kịp thời cho người lao động. Ngoài ra, những nơi nguy hiểm của các dự án đang thi công luôn phải có
các biển báo nguy hiểm để cán bộ công nhân viên chú ý đề phòng. Công ty còn thể hiện rõ sự quan tâm
đến người lao động qua việc luôn đảm bảo đủ đồ bảo hộ cho người lao động, giáo dục an toàn và phòng
tránh tai nạn thường xuyên và đầy đủ để nâng cao tính tự giác, đề phòng cho công nhân. Công ty chỉ cho
phép thi công khi đảm bảo đủ các tiêu chí và quy định của Nhà nước và Công ty.

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

Tiêu thụ nước

Đối với Công ty, việc đóng góp cho giá trị cộng

Lượng nước mà công ty sử dụng chủ yếu là cho

đồng là giá trị cốt lõi mà công ty hướng đến. Công

những mục đích tẩy rửa các trang thiết bị, dụng

ty luôn quan tâm đến các hoạt động của tổ chức

cụ trong hoạt động kinh doanh, nước dùng cho

Công đoàn Công ty trong công tác tạo quỹ bảo trợ

sinh hoạt của công nhân và dùng để trộn vữa, tưới

học đường cho con em người lao động học giỏi,

tường. Để tiết kiệm lượng nước mà Công ty tiêu

có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tốt trong các

thụ, Công ty luôn khuyến khích cán bộ công nhân

năm qua. Tham gia các phong trào địa phương,

viên sử dụng nước hợp lí, tiết kiệm đồng thời quản

cộng đồng. Chương Dương còn đóng góp cho các

lý chặt chẽ lượng nước trong hoạt động xây dựng,

quỹ từ thiện, các quỹ kêu gọi tài trợ cho người dân

không để nguồn nước bị thất thoát và phải được sử

gặp hoàn cảnh khó khăn hay nhân dân ở các vùng

dụng vào đúng mục đích đề ra.

thường xuyên xảy ra thiên tai.
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3

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH
GIÁ CỦA BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính
sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý
kiến kiểm toán

2021
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, dự án

doanh của Công ty như sau:

nhà ở xã hội Chương Dương Home đã được triển
khai thi công đảm bảo tiến độ; trong năm 2021

Trong lĩnh vực xây lắp: Tiếp tục triển khai các công

»

chủ yếu thực hiện thu hồi vốn các căn hộ block

trình xây dựng, dự án dở dang chuyển tiếp từ năm

C2 thuộc dự án Chương Dương Home và tiếp thị

2020. Ngoài ra, Công ty cũng chủ trương tìm kiếm

cho thuê diện tích mặt bằng còn trống tại Tòa nhà

một số công trình mới để đảm bảo duy trì công

văn phòng, Khu dịch vụ thương mại thuộc cao ốc

việc ổn định. Trong năm 2021, dịch COVID-19 diễn

Central Garden và Tân Hương Tower.

biến phức tạp khiến cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty bị trì trệ vì phải thực hiện giãn

xây dựng: Công ty lên kế hoạch khôi phục Công

đồng xây dựng mới và công tác tiếp cận khách

ty TNHH TM Chương Dương và tái hoạt động vào

hàng cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

đầu tháng 4 năm 2021 từ đó Công ty có thể xây

vụ quản lý cho thuê mặt bằng: Thị trường vẫn còn
tiềm ẩn nhiều rủi ro đến từ dịch bệnh và các chính
sách tài khóa – tiền tệ khiến cho hoạt động kinh
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Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, vật liệu

cách xã hội. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm hợp

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch

»

»
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dựng kế hoạch kinh doanh đa dạng, linh hoạt hơn
với nguồn lực của doanh nghiệp.

Thuận lợi
»

Trong bối cảnh các khu công nghiệp ngày càng

giàu kinh nghiệm, đội ngũ công nhân kỹ thuật có

được phát triển và mở rộng, nhu cầu nhà ở xã

tay nghề cao.

hội cũng tăng cao nhất là phân khúc nhà ở thuộc
phân khúc cho các đối tượng có thu nhập trung
bình thấp.
»

Lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp là lĩnh

»

các khu chung cư vì tính tiện lợi, an toàn.
»

biệt thự thấp tầng, công trình hạ tầng, cầu đường,

được nhiều thành tựu.
Công ty có tài chính lành mạnh, uy tín cao nên
nhận được nhiều sự hỗ trợ tài chính từ các đối tác

nhà xưởng sản xuất, chung cư cao tầng.
»

Có kinh nghiệm và năng lực thi công đáp ứng
được yêu cầu của nhiều loại hình công trình.

chiến lược.
»

Công ty đã thực hiện tốt công tác tiếp thị đấu thầu,
tiếp cận nhiều loại công trình như: nhà phố liền kề,

vực mà công ty đã có truyền thống lâu đời và đạt

»

Lựa chọn nhà ở của đa số người trẻ hiện nay là

Công ty cổ phần Chương Dương có bộ máy điều
hành năng động, đội ngũ cán bộ quản lý giỏi và

Khó khăn
»

Thị trường xây dựng tiếp tục bị thu hẹp do sự cạnh

Biến động giá vật tư xây dựng ảnh hưởng đến

tranh gây khó khăn cho các công ty xây dựng

công tác đấu thầu công trình mới theo kế hoạch

khiến cho cơ hội trúng thầu của công ty cổ phần

đề ra.

Chương Dương giảm đi.
»

»

»

Tình hình dịch bệnh covid 19 kéo dài làm ảnh

Các công tác thực hiện hồ sơ pháp lý phức tạp, xử

hưởng đến hoạt động đầu tư của các Chủ đầu tư

lí hồ sơ chậm khiến công việc thi công của công

dự án

ty bị trì trệ, chậm tiến độ.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Công ty tham gia đấu thầu chào giá với khối lượng công việc đáng ghi nhận (khoảng 30 dự án với tổng giá
trị là 2.500 tỷ đồng). Nhưng giá trị nhận thầu chỉ đạt hơn 10% do ảnh hưởng COVID-19, giá cả vật liệu xây
dựng tăng cao dẫn đến nhiều chủ đầu tư chủ động ngừng triển khai thực hiện dự án. Tổng giá trị nhận thầu
năm 2021 khoảng 260 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công tác quản lý và tổ chức điều hành sản
xuất kinh doanh, đầu tư – phát triển, quản lý
vốn

Chất lượng các nhà thầu phụ không cao, một

»

số nhà thầu phụ không đủ năng lực tài chính
và năng lực thực hiện các công việc nội nghiệp

»

Công ty nâng cao năng lực thực hiện giám sát tiến
độ - chất lượng thực hiện các gói thầu đang thi

chưa đảm bảo yêu cầu

công nhằm nâng cao năng lực đội ngũ thi công,

Công tác quản lý điều hành thi công
tại công trường

giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại công trình
và đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý,

Công ty đã triển khai và hoàn thiện đánh giá hiệu

hồ sơ chất lượng phục vụ công tác nghiệm thu giai

quả công việc bằng công cụ KPIs đến các Ban

đoạn và nghiệm thu bàn giao công trình. Bên cạnh

điều hành công trình để tăng hiệu suất làm việc

đó, công ty đã rà soát, tìm kiếm các công trình có

của người lao động. Bên cạnh đó, công tác quản

mối quan hệ tốt đặc biệt quan tâm đến các dự án

lý điều hành thi công tại công trường cũng gặp

nhà cao tầng, nhà liền kề của các chủ đầu tư. Trong

một số khó khăn như:

công tác tiếp thị và dự thầu tìm kiếm công trình

»

Giá nhân công tăng

»

Giá vật liệu xây dựng biến động tăng

»

Do tình trạng giãn cách xã hội từ ảnh hưởng
của dịch bệnh COVID-19 nên đã làm thiếu hụt
công nhân thi công tại công trường dẫn đến
tiến độ thi công xây dựng bị chậm so với tiến
độ đã đề ra

»

mạnh với mục tiêu đầu tư ít nhất một dự án mới
trong năm.
»

Công ty thực hiện đôn đốc, thúc đẩy quá trình thu
hồi nợ tại các công trình đã hoàn thành - các gói
thầu chủ đầu tư đã ký quyết toán, thanh lý hợp đồng
nhưng chậm giải ngân nhằm đảm bảo dòng tiền
cho các gói thầu thi công còn dở dang. Ngoài ra, để

Thiếu nhân lực điều hành thi công có năng lực

đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả tránh

chuyên môn tại các công trình.

phát sinh thêm chi phí, Công ty cổ phần Chương

Năng lực điều hành thi công còn yếu kém.

»

cũng được công ty cổ phần Chương Dương đẩy

Dương đã triển khai các kế hoạch sản xuất kinh
doanh và kế hoạch tài chính phù hợp.

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản
»

»

Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai hai dự án

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân

Chung cư Nhà ở xã hội – Chương Dương Home

cận. Cụ thể, công ty đã chủ trương thực hiện đầu

và Chung cư Tân Hương.

tư khu đô thị 185ha tại Thành phố Bến Tre.

Công ty cổ phần Chương Dương đã thực hiện
khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới tại
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Lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp
»

hướng lâu dài.

Công ty đã giải quyết và nâng cao vấn đề về năng
lực thi công và bổ sung thêm lực lượng điều hành
nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh

»

kê, kế hoạch từ công ty cho đến các đơn vị trực

trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp

thuộc, đơn vị thành viên theo định kỳ hàng tháng/

của Công ty.
»

Công ty luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác thống

hàng quý và hàng năm theo quy định. Ngoài ra,

Các bộ phận nhân sự công ty đã hoàn thành tốt

Công ty cổ phần Chương Dương luôn duy trì, có

nhiệm vụ của mình đối với các kế hoạch kinh

cập nhật bổ sung hoàn thiện hệ thống quản lý

doanh mà công ty đã đề ra. Qua đó giúp công ty

chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015

đảm bảo định hướng phát triển, đảm bảo giữ vững

nhằm luôn đáp ứng nhu cầu và tăng trải nghiệm

quy mô và kết quả trong kế hoạch năm và định

dịch vụ cho khách hàng

Công tác kế toán, tài chính và quản lý chi phí
»

Phòng Tài chính kế toán của công ty thực hiện

bảo hiệu quả toàn dự án, đảm bảo nguồn vốn và

công tác quản lý kế hoạch thu, chi tài chính hiệu

tiến độ thi công.

quả, giúp công ty tiết giảm các chi phí hư hao về
tài sản, vật tư.
»

»

Công ty ban hành biểu mẫu và cải thiện quy trình
kế toán, tiết giảm chứng từ thủ tục rườm rà, rút

Tích cực hỗ trợ giúp việc ban điều hành về kế

ngắn quy trình thanh toán rườm rà nhưng vẫn

hoạch tài chính của từng tiến độ của các dự án từ

đảm bảo tính hiệu quả và quản lý chặt chẽ trong

đó đề ra kế hoạch quản lý điều phối phù hợp đảm

công tác kế toán.

Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự
»

Công ty chú trọng khâu tuyển dụng lao động kỹ

năng suất làm việc của nhân viên thông qua việc

thuật có trình độ và kỹ năng tốt song song với

đánh giá năng lực nhân viên theo mục tiêu KPI.

việc tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, quy
hoạch cá nhân có chuyên môn vững. Thúc đẩy

»

Công ty có sự phân bố nhân công hợp lý, rõ ràng
và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Công tác kinh doanh, dịch vụ bất động sản
Hiện nay, công ty đang quản lý và kinh doanh cho

mãi đối với khách hàng đã mua chung cư, tăng

thuê mặt bằng tại 03 chung cư Central Garden, Tân

cường an ninh, trật tự và đảm bảo công tác vệ

Hương Tower và Chương Dương Home. Công ty cổ

sinh.

phần Chương Dương luôn hướng đến sự chất lượng,
nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng nên
luôn nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ, cụ thể:
»

Đối với Khu chung cư Tân Hương Tower: Tập trung
nâng cao năng lực quản lý dịch vụ tòa nhà chung
cư, quản lý chi phí chặt chẽ.

»

»

Đối với Khu chung cư Central Garden: Đặt mục
tiêu phủ kín diện tích mặt bằng cho thuê, cải thiện
và nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo vệ
sinh toàn khu..

Công ty tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động Sàn giao
dịch Bất động sản, trong năm 2021, công ty đã thành

Đối với Khu chung cư Chương Dương Home: tiếp

công chào bán cho một số khách hàng và kết kết hợp

tục hoàn thành dự án, thực hiện các chế độ hậu

đồng cho thuê căn hộ tại Block C2.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

CHỈ TIÊU

31/12/2020 31/12/2021

Tài sản ngắn hạn

TỶ TRỌNG
NĂM 2020

TỶ TRỌNG
NĂM 2021

743.187

1.083.605

145,81%

89,80%

84,19%

84.431

203.414

240,92%

10,20%

15,81%

827.618

1.287.019

155,51%

100%

100%

Tài sản dài hạn
Tổng tài sản

TH 2021/
TH 2020

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
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200.000
0

Năm 2020

Năm 2021

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm hết năm tài chính 2021 đạt giá trị là 1.287 tỷ đồng với mức tăng
trưởng dương là 55,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn có giá trị là 1.083 tỷ đồng và
giá trị của tài sản dài hạn là 203 tỷ đồng đều cao hơn so với năm 2020 lần lượt là 45,8% và 140,92%. Với mức
tăng trưởng dương mạnh mẽ của tài sản dài hạn, trong năm 2020 cơ cấu tài sản của Công ty đã có sự thay
đổi khi mà tài sản dài hạn chiếm đến 15,81% cao hơn so với con số 10,2% ở năm 2020. Nguyên nhân chính
là do nguồn tài sản cố định của Công ty tăng cao với mức chênh lệch là 111,964 tỷ đồng tương ứng với mức
tăng trưởng là 291,21%. Đối với tài sản ngắn hạn của Công ty cũng tăng ở mức 45,8%, chiếm 84,19% trong
cơ cấu tài sản của Công ty. Tài sản ngắn hạn của Công ty tăng là do các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột
biến với mức tăng trưởng là 263,25% tương đương với mức chênh lệch là 310,693 tỷ đồng. Nhìn chung, tài
sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty để đảm bảo nguồn vốn lưu động phục
vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
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TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

CHỈ TIÊU
Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
Tổng nợ phải trả

31/12/2020 31/12/2021

TH 2021/
TH 2020

TỶ TRỌNG
NĂM 2021

490.398

901.160

183,76%

84,90%

92,34%

86.787

74.790

86,18%

15,10%

7,66%

577.185

975.950

169,09%

100%

100%
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Năm 2020

Nợ dài hạn

Năm 2021

Trong năm 2021, tỷ trọng của nợ ngắn hạn tăng lên khi mà hệ số nợ ngắn hạn trên nợ phải trả của Công ty là
92,34% so với hệ số 84,9% của năm 2020. Nguyên nhân là do Công ty đã thực hiện vay mượn tài chính từ các
tổ chức tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với con số vay ngắn hạn phát
sinh thêm trong năm là 599,08 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay trước đó nên tại thời điểm
kết thúc năm tài chính 2021, tổng giá trị mà Công ty nợ các tổ chức tài chính là 452,41 tỷ đồng tương ứng
với mức tăng là 273,73%. Từ nguyên nhân trên đã khiến khối lượng nợ ngắn hạn của Công ty ở mức 183,76%
ở năm 2021 so với năm 2020. Mặt khác, nợ dài hạn của Công ty trong năm 2021 giảm khi mà tổng giá trị
nợ dài hạn chỉ đạt 74,79 tỷ đồng tương ứng với mức giảm là 14,82% so với năm 2020. Qua đó khối lượng nợ
dài hạn của Công ty cũng hạ tỷ trọng xuống còn 7,66% trong năm 2021. Nguyên nhân chính là do khoản vay
và nợ thuê tài chính dài hạn của Công ty đối với các tổ chức tài chính khác giảm sau khi phân loại nợ. Cụ
thể, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 41,19% tương ứng với mức chênh lệch âm là 32,07 tỷ đồng.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
»

Công ty tập trung nâng cao kỷ luật kỷ cương trong

hóa các hoạt động quản lý công văn đến/đi, công

quản lý điều hành từ Công ty mẹ đến các Công ty

tác quản lý nguồn nhân lực trong Công ty.

thành viên/Công ty liên kết để đảm bảo độ hiệu
quả trong công tác quản trị Công ty.
»

Công ty cổ phần Chương Dương thực hiện trang
bị phần mềm công nghệ thông tin với mực tiêu số
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»

Công ty tinh gọn bộ máy quản lý, tiết giảm chi phí
trong các hoạt động giám sát, điều hành hoạt
động kinh doanh của Công ty.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
STT

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐVT

THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH KH 2022 / TH

2021

2022

2021

I

GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG

Tr. đồng

945.902

1.850.000

195,58%

1

Giá trị xây lắp

Tr. đồng

220.062

954.000

433,51%

2

Giá trị sản xuất công nghiệp

Tr. đồng

8.314

38.000

457,06%

Tr. đồng

547.265

740.000

135,22%

Tr. đồng

92.879

50.000

53,83%

Tr.đồng

77.381

68.000

87,88%

3
4

Giá trị kinh doanh thương
mại
Giá trị kinh doanh bất động
sản

5

Giá trị kinh doanh khác

II

GIÁ TRỊ DOANH THU

Tr. đồng

810.768

1.700.000

209,68%

1

Giá trị xây lắp

Tr. đồng

148.203

847.700

571,99%

2

Giá trị sản xuất công nghiệp

Tr. đồng

7.558

35.000

463,09%

Tr. đồng

500.770

700.000

139,78%

Tr. đồng

75.650

50.000

66,09%

Tr.đồng

78.587

67.300

85,64%

Tr. đồng

117.000

850.000

726,50%

3
4

Giá trị kinh doanh thương
mại
Giá trị kinh doanh bất động
sản

5

Giá trị doanh thu khác

III

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

1

Đầu tư dự án

Tr.đồng

45.000

730.000

2

Đầu tư M&A

Tr.đồng

72.000

100.000

3

Đầu tư máy móc thiết bị

Tr.đồng

/

20.000

/

IV

LỢI NHUẬN

Tr. đồng

36.116

58.000

160,59%

1

Lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

36.116

58.000

160,59%

V

CỔ TỨC

%

/

15

-

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Không có.
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VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

Đóng góp cho xã hội và cộng đồng luôn
là mục tiêu mang giá trị cốt lõi mà doanh
nghiệp muốn hướng đến, Công ty cổ
phần Chương Dương hiểu rõ được điều
đó nên luôn nỗ lực hoàn thiện các biện
pháp giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng
xấu từ hoạt động sản xuất kinh doanh
đến môi trường cộng đồng. Công ty luôn
phổ biến ý thức bảo vệ môi trường, đảm
bảo môi trường sống của người dân đến
cán bộ công nhân viên Công ty trước khi
triển khai một dự án. Thêm vào đó, các
thiết bị hư, cũ tiêu hao nhiều năng lượng cũng được Công ty thay thế bằng các trang thiết bị
hiện đại, thân thiện với môi trường hơn. Công ty cổ phần Chương Dương chủ động tìm kiếm
nguồn nguyên vật liệu thân thiện với môi trường để phục vụ cho công tác thi công tại các dự
án vì môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Công ty còn tuyên
truyền lợi ích của việc bảo vệ môi trường đến các khu dân cư, tắt các thiết bị điện khi không
cần thiết sử dụng.
ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA
PHƯƠNG
Với tinh thần chia sẻ, đồng cảm với các hoàn cảnh khó khăn vượt khó tại địa phương, Công ty đã luôn
dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay chia sẻ và
đóng góp với cộng đồng.
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Để nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của
công ty thì công ty cần phải có nguồn nhân lực
chất lượng cao. Ngoài ra xu hướng chuyển dần
sang nền kinh tế tri thức và trong xu thế toàn cầu
hóa, hội nhập kinh tế quốc tế thì nguồn nhân lực,
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngày
càng khẳng định vị trí quan trọng. Chính vì vậy
mà Công ty luôn quan tâm sâu sắc đến người
lao động cũng như đời sống của họ. Chương
Dương luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền
và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao
động về chính sách phúc lợi dành cho người lao
động trong công ty, các khoản thưởng đúng với
năng lực đóng góp của cán bộ công nhân viên
nhằm thể hiện sự trọng dụng, giữ chân người

hiền tài. Thêm vào đó, các khoản phải trích nộp
đối với lao động theo quy định của Pháp luật lao
động hiện hành như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lương thưởng cũng
được Công ty đảm bảo trích nộp đầy đủ và đúng
hạn để cho người lao động trang trải cuộc sống.
Bên cạnh những chính sách phúc lợi và đảm bảo
về quyền cho người lao động, Công ty còn tạo
điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia
vào các khóa học nâng cao tay nghề, trình độ để
phục vụ cho công việc hiện tại. Công ty đặc biệt
quan tâm đến sức khỏe và luôn đảm bảo an toàn
cho người lao động vì đặc thù ngành của công ty
đòi hỏi người lao động làm việc trong một môi
trường khá nguy hiểm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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4

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt
hoạt động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt
động của Ban Tổng Giám đốc công ty
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng
quản trị
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Về mặt kết quả kinh doanh
Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh covid trong năm 2021, lĩnh vực xây lắp khó khăn trong việc tổ chức triển khai

»

thi công, tổ chức thi công trễ tiến độ so với kế hoạch đề ra; Lĩnh vực kinh doanh cho thuê bất động sản giảm sút;
Tổ chức triển khai đầu tư, thi công block C2 thuộc dự án Nhà ở xã hội Chương Dương chậm tiến độ đề ra do

»

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;
Công tác hồ sơ pháp lý làm chủ quyền cho cư dân tại chung cư Tân Hương Tower và Chương Dương Home

»

chậm;
Công tác quản lý chi phí: Kiểm soát chi phí cho từng dự án theo kế hoạch, từng bước nâng cao trách nhiệm

»

trong việc thực hiện, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
Công tác bộ máy, nhân sự: Kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt từ Công ty mẹ đến các Công ty con; Phục hồi

»

hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty con, bước đầu đạt hiệu quả nhất định như Công ty TNHH Thương
Mại Chương Dương; Công ty TNHH Kết Cấu Thép Chương Dương; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng
Chương Dương; M&A một Công ty trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ( Công ty CP Xây dựng Công trình
525); Thành lập mới Công ty TNHH quản lý dịch vụ tòa nhà Chương Dương);
Ban lãnh đạo Công ty có nhiều nỗ lực, bằng nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, đạt được kết quả kinh

»

doanh năm 2021 đáng khích lệ; tỷ lệ doanh thu tăng gần 232% so với kết quả thực hiện năm 2020. Dự kiến kết
quả sản xuất kinh doanh đạt được 2021:
Giá trị sản lượng: Thực hiện 945,90 tỷ đồng, đạt 85,99% kế hoạch năm;
Giá trị doanh thu: Thực hiện 810,77 tỷ đồng, đạt 81,08% kế hoạch năm;
Giá trị đầu tư: Thực hiện 117 tỷ đồng, đạt 30,63% kế hoạch năm;
Giá trị lợi nhuận trước thuế: Thực hiện 36,12 tỷ đồng, đạt 80,26% kế hoạch năm.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công
ty và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, nghị quyết của HĐQT. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19, thời gian nghỉ giãn cách kéo dài, dẫn đến: Không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội
Cổ đông Thường niên 2021. Mặc dù phải trải qua những tháng ngày gián đoạn do dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng
nhưng Ban điều hành Công ty đã linh hoạt triển khai thi công “3 tại chỗ” cho các công trình để kịp tiến độ theo hợp
đồng và đạt doanh số 810,7 tỷ đồng cho cả năm 2021. Đây là doanh thu kỷ lục cho những năm gần đây của Công
ty và tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời mang lại lợi nhuận đáng kể trong năm 2021. Điều đó thể
hiện sự cố gắng lớn của tập thể Ban điều hành và tinh thần tập trung cao của Tổng giám đốc trong việc thực hiện
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mục tiêu thực hiện
Tiếp tục thực hiện định hướng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong

»

lĩnh vực nhận thầu xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí
Minh và khu vực phía Nam;
»

Trong năm 2022 giá trị sản lượng 1.850 tỷ đồng; Giá trị doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng;

»

Duy trì phát triển thế mạnh kinh doanh của công ty là kinh doanh bất động sản, nhận thầu xây lắp và sản xuất
công nghiệp; Mở rộng lĩnh vực xây dựng giao thông hạ tầng và khai khác và kinh doanh thương mại vật liệu
xây dựng.
Trong năm 2022 phải thay đổi cơ bản về hoạt động xây lắp phải nâng cấp tất cả các công việc liên quan đến

»

hoạt động xây lắp (Đấu thầu, giao thầu, điều hành thi công, nghiệm thu - thanh quyết toán). Trong các hoạt
động (thi công bảo đảm tiến độ, đầu tư đúng tiến độ, làm hồ sơ đúng tiến độ, thu hồi nợ đúng tiến độ, thanh
toán nợ đúng tiến độ, thanh toán lương đúng thời hạn, hoàn ứng đúng hạn...)
Hoàn thành cơ bản thủ tục pháp lý tại Dự án đầu tư khu đô thị nhà ở Bình Chánh, Hóc môn (Chấp thuận chủ

»

trương đầu tư, phê duyệt thiết kế, các thủ tục khác…).
Xin chấp thuận đầu tư ít nhất 3 dự án Nhà ở xã hội ở Tp.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng và tổ chức khởi

»

công xây dựng ít nhất một dự án Nhà ở xã hội.
Tiếp tục đầu tư công nghệ thông tin để số hóa trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

»

68

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Giải pháp chung
»

Bám sát mục tiêu tăng giá trị, tăng tổng tài sản của

Lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông
»

Công ty trong vòng 3-5 năm tới, Trong năm 2022,

đấu thầu các dự án cầu khẩu độ lớn, cầu cảng có tải

Công ty phải thúc đẩy là tăng doanh thu, giảm chi

trọng lớn ...

phí, tối đa hóa lợi nhuận. Phát triển Công ty bền

»

vững, duy trì lợi thế kinh doanh, gắn đầu tư với thị

Giá trị doanh thu phải đạt trên 350 tỷ đồng, lợi nhuận
trên 21 tỷ đồng (>7% doanh thu) trong năm 2022.

trường.
»
»

Tập trung nâng cao năng lực thi công cầu; Tham gia

HĐQT công ty chỉ đạo cán bộ quản lý xây dựng các

Tiếp tục xem xét để mở rộng thêm lĩnh vực xử lý hạ
tầng nền đường 2 đầu cầu (Cọc xi măng đất, bấc

chỉ tiêu kế hoạch tuân thủ đúng định hướng chủ đạo

thấm đứng PVD).

trong sản xuất kinh doanh năm 2022 là đẩy mạnh
lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất
động sản thương mại và phân khúc thị trường nhà
ở giá trung bình. Mở rộng lĩnh vực sản xuất và kinh

Lĩnh vực xây lắp

doanh thương mại, vật liệu xây dựng phục vụ nhu
cầu thị trường Phía Nam; Nâng cao giá trị xây lắp,

»

hạ tầng giao thông.
»

Tập trung thực hiện thi công và bàn giao đúng tiến
độ các dự án chuyển tiếp từ 2021, cụ thể: dự án nhà
liên kế Bàu xéo, dự án nhà ở liên kế Aquacity… song

Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các quy định/ quy

song đó, thực hiện quyết toán dứt điểm các dự án

chế quản trị nội bộ Công ty để hoàn thiện khung

đã bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng như dự

pháp lý trong hoạt động quản lý điều hành phù hợp

án Bệnh viện Đắk Lăk, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, trường

với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Đại học Ngân hàng TP.HCM; dự án Nhà ở liên kế Becamex Bình Phước, Khu nhà ở liền kề Ba son ...

Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản
»
»

Tập trung đầu tư hoàn thành giai đoạn cuối dự án

hiện công tác tiếp thị đấu thầu và quản lý dự án thi

Nhà ở xã hội Chương Dương Home; Xem xét tính

công xây lắp.

hiệu quả để tiếp tục hoàn tất đầu tư khu trường học,
trung tâm thương mại của dự án.
»

Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực

»

Áp dụng phần mềm quản lý trong công tác đấu thầu
và quản lý dự án.

Đẩy nhanh thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp
lý căn hộ cho cư dân tại dự án Tân Hương Tower, dự
án Chương Dương Home.

»

Đầu tư mới tối thiểu 01 dự án bất động sản trong
năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

69

Lĩnh vực kinh doanh thương mại, vật liệu
xây dựng
»

Mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh: xi măng, đá,
cát (kể cả cát san lấp mặt bằng).

»

Doanh thu phải đạt trên 500 tỷ đồng, tăng tốc độ
vòng quay vốn, hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động
thương mại.

Các mặt hoạt động khác
»

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

»

Chỉ đạo thực hiện triệt để nghị quyết đại hội cổ đông
thường niên và các nghị quyết của HĐQT trong các
kỳ họp.

»

Chỉ đạo hoạt động của công ty tuân thủ đúng những
quy định của pháp luật có liên quan.

»

Tổ kiểm toán nội bộ phối hợp tốt với Ban kiểm soát
Công ty tổ chức các đợt kiểm tra hoạt động SXKD
đột xuất, định kỳ. Kiểm soát tốt giám sát, quản lý chi
phí và doanh thu tại các dự án đầu tư, cũng như dự
án thi công xây lắp.

»

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu phát triển Công ty, tiếp tục tái cấu trúc bộ máy
quản trị từ Công ty Mẹ đến các Công ty con.
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Công tác điều hành cụ thể
Công tác tổ chức nhân sự
»

»

Xây dựng vị trí làm việc cho từng cá nhân của Công

thực chất và hiệu quả.

lượng, bảo quản, sử dụng.

Tiếp tục thực hiện đánh giá, soát xét và sắp xếp

Công tác đầu tư
»

Nâng cao kỹ năng: lập dự án, quản lý dự án.

»

Tăng cường các mối quan hệ với các Sở ban

Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu (tập trung
tham gia dự án có quy mô > 100 tỷ đồng/ ...)
Lựa chọn và nuôi dưỡng một vài nhà thầu phụ có

ngành

Công tác tài chính, kế toán
»

trả, thanh toán, quyết toán, hạch toán, thuế... lưu

Tập trung tham dự thầu các lĩnh vực: Xây lắp dân

trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu.

dụng, xây lắp công nghiệp (nhà xưởng công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện…), Giao thông

»

»

Giao khoán chi tiết (Hạn chế giao khoán Lumpsum, Back to back)

Đẩy mạnh và thực hiện quyết liệt công tác thu hồi
công nợ tồn đọng, sử dụng bằng các giải pháp

cầu đường - hạ tầng.

Công tác giao thầu, giao khoán

Vay vốn, sử dụng và quản lý vốn, quản lý và giám
sát chi phí, quản lý và giám sát nợ phải thu, phải

mong muốn cùng Công ty đồng hành phát triển
»

Công ty cấp vật tư chính, giao cho Công ty TM
Chương Dương và BÐH kiểm tra, khối lượng, chất

Công tác tiếp thị đấu thầu

»

»

ty mẹ, Công ty con. Triển khai các đánh giá KPIs

lao động.

»

Công tác quản lý vật tư, chi phí công trường

mạnh hơn.

Quản trị rủi ro
»

Phải tuyệt đối tránh: Nợ xấu (mất vốn, nợ chậm nợ tồn đọng - dây dưa). Nợ ứng trước nhưng khối

»

Không giao khoán vật tư…

»

Công ty quản lý và tổ chức điều hành thi công

công việc). Nợ không quyết toán, không hoàn ứng

»

Xây dựng bằng được đội ngũ điều hành công

...

trường chuyên nghiệp (biết công việc, thành thạo

lượng không tương xứng (tạm ứng quá khối lượng

»

việc, yêu công việc...)

Công tác tạm ứng, thanh toán
»

Công tác thanh toán với Chủ đầu tư (đảm bảo thời

đầy đủ hồ sơ, chứng từ... và thu hồi vốn kịp thời.
»

Công tác làm hồ sơ phải nhanh chóng kịp thời,
phải rút ngắn hồ sơ trong tất cả các giai đoạn. Tuy
nhiên phải đảm bảo theo hợp đồng giao nhận thầu
thi công.

Phải tổ chức kiểm soát cho được chi phí, làm
rõ nguyên nhân phát sinh tăng - giảm so với kế

hạn theo hợp đồng đối với chủ đầu tư)
»

Phải đối chiếu công nợ thường xuyên, đảm bảo

hoạch chi phí và dòng tiền.
»

Thường xuyên kiểm tra và xử lý ngay, xử lý kịp thời
các vấn đề phát sinh, không để tồn tại kéo dài
(không để ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty).
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
và Ban kiểm soát

2021
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tính tại ngày 02/02/2022

STT

Thành viên

Chức vụ

1

Hồ Đình Thuần

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Trần Việt Đức

3

Số lượng CP sở
hữu

Tỷ lệ sở hữu

1.099.000

4,998%

TV Hội đồng quản trị

_

_

Trần Mai Cường

TV Hội đồng quản trị

_

_

4

Văn Minh Hoàng

TV Hội đồng quản trị

569.072

2,59%

5

Lê Văn Chính

TV Hội đồng quản trị

141.544

0,64%

Ông HỒ ĐÌNH THUẦN – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1.099.000 cổ phần, chiếm 4,998% VĐL
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525
Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có
Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – Thành viên Hội đồng quản trị
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác: Không có
Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có
Ông TRẦN MAI CƯỜNG – Thành viên Hội đồng quản trị
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ thần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông
Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác: Không có
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Ông VĂN MINH HOÀNG – Thành viên Hội đồng quản trị
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 569.072 cổ phần, chiếm 0,64% VĐL
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:
Không có
Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:
Chủ tịch Công ty TNHH TM Chương Dương
Ông LÊ VĂN CHÍNH – Thành viên Hội đồng quản trị
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 141.544 cổ phần, chiếm 4,998% VĐL
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:
Không có
Chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác:
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kết Cấu Thép Chương Dương.

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM
Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Hội
STT

Thành viên

Chức vụ

đồng quản trị/ Hội đồng quản trị độc lập
Ngày bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm

1

Hồ Đình Thuần

Chủ tịch

02/02/2021

2

Trần Việt Đức

Thành viên

02/02/2021

3

Nguyễn Thị Tú Oanh

Phó chủ tịch

02/02/2021

4

Hoàng Thị Hoài Linh

Thành viên

02/02/2021

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Chương dương chưa thành lập tiểu ban.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm
Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đặc biệt Hội đồng quản
trị đã xây dựng kế hoạch chiến lược với những cơ chế thực hiên hợp lý tạo dấu ấn cho sự định hướng
phát triển của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Mang lại một làn gió mới khuyến khích
thúc đẩy mọi nổ lực của tất cả tập thể anh chị em trong Công ty. Tạo sự liên kết hơn bao giờ hết của tất
cả các phòng ban chức năng trong Công ty.
Bằng sự lãnh đạo và chỉ đạo hợp lý của Hội đồng quản trị đã tạo ra không khí đoàn kết phấn đấu thực
hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra năm 2021 trong ý thức và nhận thức của CB-CNV Công ty, đây là tiền
đề cho sự phát triển trong năm 2022 và những năm sau đó.
Với quan điểm mở rộng và phát triển chiều sâu trong mỗi lĩnh vực chuyên môn. Hội đồng quản trị đã
thành lập mới và khôi phục lại những Công con hợp lý cho sự phát triển lâu dài. Đầu tư phát triển những
doanh nghiệp có chuyên sâu trong từng lĩnh vực cụ thể.

Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị
STT
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Thành viên Hội đồng
quản trị

Chức vụ

Số buối họp Hội đồng
quản trị tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

1

Hồ Đình Thuần

Chủ tịch

32/32

100%

2

Trần Việt Đức

Thành viên

32/32

100%

3

Trần Mai Cường

Thành viên

32/32

100%

4

Văn Minh Hoàng

Thành viên

32/32

100%

5

Lê Văn Chính

Thành viên

32/32

100%
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP
Hội đồng quản trị đã tổ chức 32 phiên họp, trong đó có 05 phiên họp trực tiếp và 27 phiên họp được tiến hành lấy
ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết/ Quyết định được ban hành tương ứng như sau:

STT

Số Nghị quyết

Ngày

1

04/NQ-HĐQT-CDC

15/01/2021

2

10/NQ-HĐQT-CDC

26/01/2021

3

15/NQ-HĐQT-CDC

02/02/2021

4

18/NQ-HĐQT-CDC

02/02/2021

5

19/NQ-HĐQT-CDC

03/02/2021

6

22C/NQ-HĐQT-CDC

24/02/2021

7

28/NQ-HĐQT-CDC

03/03/2021

8

29/NQ-HĐQT-CDC

01/03/2021

Thành lập Công ty TNHH Quản lý Nhà Chương Dương – Serland

9

31/NQ-HĐQT-CDC

02/03/2021

Thành lập Công ty TNHH Quản lý Nhà Chương Dương – Serland

10

38A/NQ-HĐQT-CDC

10/03/2021

11

43/NQ-HĐQT-CDC

18/03/2021

78

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Nội dung
Điều chỉnh thời gian thực hiện gửi thông báo, tài liệu và phiếu biểu
quyết
Thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Về việc chấp thuận việc từ chức 2 TV Hội đồng quản trị, bầu bổ
sung 2 TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Nghị quyết
kỳ họp Hội đồng quản trị Quý I/2021
Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH
Thương Mại Chương Dương
Thống nhất chủ trương việc hỗ trợ vốn ngắn hạn cho Công ty TNHH
Đầu tư Central Capital
Kiện toàn công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh
doanh tại Công ty TNHH Kết Cấu Thép.

Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của
Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị kỳ họp lần 2/2021

STT

Số Nghị quyết

Ngày

Nội dung

12

43A/NQ-HĐQT-CDC

19/03/2021

13

47/NQ-HĐQT-CDC

26/03/2021

14

51/NQ-HĐQT-CDC

26/04/2021

Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

15

53/NQ-HĐQT-CDC

28/04/2021

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị kỳ họp lần 3/2021

16

57/NQ-HĐQT-CDC

05/05/2021

Phê duyệt thay đổi Logo Công ty

17

59/NQ-HĐQT-CDC

05/05/2021

Thông qua dự thảo Tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2021.

18

63/NQ-HĐQT-CDC

17/05/2021

Thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021

19

66/NQ-HĐQT-CDC

18/05/2021

Phê duyệt thay đổi Logo Công ty

Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2021
Thông qua phương án thực hiện giao dịch tín dụng và các HĐ giữa
Cty và NH TMCP Công Thương VN

Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu TB-C2-4 cung cấp và lắp đặt
20

67/NQ-HĐQT-CDC

20/05/2021

máy phát điện dự phòng thuộc dự án Nhà ở xã hội Chương Dương
Home

21

80/NQ-HĐQT-CDC

27/05/2021

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021

22

82/QĐ-HĐQT-CDC

27/05/2021

QĐ thay đổi ngành nghề Công ty

23

83/QĐ-HĐQT-CDC

27/05/2021

QĐ ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty

24

84/QĐ-HĐQT-CDC

27/05/2021

QĐ ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty
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STT

Số Nghị quyết

Ngày

23

83/QĐ-HĐQT-CDC

27/05/2021

QĐ ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty

24

84/QĐ-HĐQT-CDC

27/05/2021

QĐ ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty

25

85/QĐ-HĐQT-CDC

27/05/2021

QĐ ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

26

86/QĐ-HĐQT-CDC

27/05/2021

QĐ ban hành quy chế hoạt động của BKS

27

89/QĐ-HĐQT-CDC

18/06/2021

28

102/QĐ-HĐQT-CDC

19/07/2021

29

104/QĐ-HĐQT-CDC

19/07/2021

30

112/QĐ-HĐQT-CDC

02/08/2021

QĐ phê duyệt quy chế Quản lý hoạt động Xây lắp

31

113/QĐ-HĐQT-CDC

02/08/2021

QĐ phê duyệt quy chế Quản lý hoạt động Tài chính

32

114/QĐ-HĐQT-CDC

25/08/2021

QĐ phê quy chế Quản lý hoạt động Đầu tư

33

121/QĐ-HĐQT-CDC

28/08/2021

QĐ Đầu tư cổ phiếu Công ty CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

34

124/QĐ-HĐQT-CDC

06/09/2021

35

129/QĐ-HĐQT-CDC

14/09/2021
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Nội dung

QĐ phê duyệt mức phụ cấp chức danh: Người phụ trách quản trị
Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị 2021
QĐ bổ nhiệm chức danh chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty TNHH
TV-ĐT-XD Chương Dương
QĐ phê duyệt quy chế hoạt động người đại diện cổ phần vốn CDC
tại các DN khác

NQ cử người tham gia TV Hội đồng quản trị Công ty CỔ PHẦN XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH 525

QĐ Bổ nhiệm chức danh P.TGĐ

STT

Số Nghị quyết

Ngày

36

132/QĐ-HĐQT-CDC

05/10/2021

37

136/QĐ-HĐQT-CDC

05/10/2021

38

140/QĐ-HĐQT-CDC

11/11/2021

39

141/QĐ-HĐQT-CDC

15/11/2021

40

143/QĐ-HĐQT-CDC

22/11/2021

41

149/QĐ-HĐQT-CDC

14/12/2021

Nội dung
NQ lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Công ty
NQ kiện toàn bộ máy điều hành Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công
Trình 525
NQ thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không
chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo

QĐ lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu Công ty

QĐ bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Kết Cấu Thép
Chương Dương

QĐ bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Cty Kết Cấu Thép Chương Dương

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
»

Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thường niên năm 2021.

»

Hội đồng Quản trị luôn giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc
thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

»

Giám sát và chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý và 6 tháng và cả năm 2021; Thành
lập Ban kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty mẹ/ Công ty con theo định
kỳ, đột xuất.

»

Định hướng tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra trong năm. Hội đồng quản trị tổ
chức 05 buổi họp định kỳ và đột xuất và 27 kỳ lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị năm 2021.

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
»

Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương được Hội đồng Quản trị thành lập, đã thực hiện tốt vai
trò kiểm tra tình hình tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty con định kỳ và đột xuất;

»

Do tình hình Covid-19 và nghỉ giãn cách kéo dài trong năm 2021, kế hoạch trong những năm tiếp theo, Ban kiểm
toán nội bộ sẽ tiếp tục vai trò thực hiện kiểm toán nội bộ từ Công ty mẹ, đến các Công ty con khi có yêu cầu.
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BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tính tại ngày 31/12/2021

Số lượng CP sở

STT

Thành viên

Chức vụ

1

Lê Minh Thành

Trưởng Ban kiểm soát

2

Nguyễn Thị Ngọc Dung

3

Nguyễn Chí Tùng

hữu

Tỷ lệ sở hữu

_

_

Kiểm soát viên

13.759

0,06%

Kiểm soát viên

1.099.000

4,99%

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM

STT

82

Thành viên Ban
kiểm soát

Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ban
Ngày bổ nhiệm

1

Nguyễn Chí Tùng

Kiểm soát viên

2

Sái Thanh Hoan

Kiểm soát viên
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Kiểm soát

Chức vụ

Ngày miễn nhiệm

27/05/2021

27/05/2021

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và
Cổ đông
»

Ban kiểm soát giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty theo quy định, quy chế
hoạt động của Ban và quy định của pháp luật; Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và thực
hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát
tham gia họp cùng với cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng
giám đốc nếu có yêu cầu.

»

Ngoài ra, Ban kiểm soát còn xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch giám sát theo chuyên đề như:
Giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc tuân thủ
pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị cũng như các kế hoạch tài chính, kế
hoạch kinh doanh hàng quý;
Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm nhằm đánh giá
tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo
tài chính;
Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của một số phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, Công ty con.
Phối hợp với các phòng ban đơn vị trong việc triển khai kiểm tra, giám sát một số chương trình theo đề nghị
của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
điều hành và các cán bộ quản lý khác
»

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
điều hành và các phòng ban, đơn vị trong công ty. Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị
quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát; Các đơn vị đều tuân thủ và cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu theo
yêu cầu của Ban kiểm soát.

»

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

Hoạt động khác của BKS
»

Giám sát các hoạt động thi công trong lĩnh vực nhận thầu xây lắp và kinh doanh bất động sản của Công ty;

»

Tham gia trong lĩnh vực pháp chế của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hợp đồng kinh tế và các hoạt động
kinh doanh tuân thủ pháp luật.
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BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với Công ty theo Nghị

»

Quyết của Đại hội cổ đông năm 2021. Cụ thể, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện
công tác tài chính kế toán của các Công ty thành viên. Từ đó phản ánh và đánh giá thực hiện kết quả hoạt động
của các Công ty trực thuộc, Công ty liên kết.
Thêm vào đó, Ban Kiểm soát của Công ty cũng tham gia hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt

»

động sản xuất kinh doanh bằng cách tư vấn trực tiếp với Ban điều hành một số vấn đề đòi hỏi tính pháp lý cao
trong chuyên môn. Ban Kiểm soát cũng tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra các ý
kiến khách quan, tư vấn về công tác quản trị công ty sao cho phù hợp và không vi phạm pháp luật.
Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành công việc đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Nghị quyết Đại

»

hội đồng cổ đông năm 2021. Dõi theo quá trình làm việc và đánh giá kết quả công việc kiểm toán của Công ty
kiểm toán độc lập.

Đào tạo về quản trị công ty
Thư ký Công ty, Trưởng BKS Công ty đã tham gia các khóa cập nhật kiến thức Pháp luật về công bố thông tin; Tổ
chức Đại hội cổ đông; Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

Số lượng các cuộc họp Ban kiểm soát
STT

Thành viên BKS

Chức vụ

Số buổi họp BKS tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

1

Lê Minh Thành

Trưởng BKS

2

100%

2

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Kiểm soát viên

2

100%

3

Nguyễn Chí Tùng

Kiểm soát viên

2

100%

Nội dung và kết quả của các cuộc họp
Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp:
»

Kiểm tra các mặt hoạt động, BCTC của các công ty Con.

»

Báo cáo kiểm tra kiểm soát năm 2021.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN
KIỂM SOÁT
LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
STT

Họ và tên

Chức danh

Tổng lương

Tổng thù lao

Thưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1

Hồ Đình Thuần

Chủ tịch HĐQT

759.000.000

96.000.000

167.000.000

2

Văn Minh Hoàng

TV.HĐQT - TGĐ

-

246.000.000

146.000.000

3

Lê Văn Chính

TV.HĐQT - P.TGĐ

-

246.000.000

98.500.000

4

Trần Việt Đức

TV.HĐQT

-

154.000.000

5

Trần Mai Cường

TV.HĐQT

-

168.000.000

-

BAN KIỂM SOÁT
1

Lê Minh Thành

Trưởng BKS

280.220.000

207.000.000

47.400.000

2

Nguyễn Thị Ngọc Dung

KSV

-

96.000.000

-

3

Nguyễn Chí Tùng

KSV

268.140.000

64.000.000

45.100.000

TGĐ

719.400.000

-

-

P.TGĐ

534.400.000

-

-

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1

Văn Minh Hoàng

2

Lê Văn Chính

3

Nguyễn Ngọc Tài

Phó TGĐ

317.000.000

-

48.700.000

4

Võ Thị Diễm Hằng

Kế toán trưởng

337.390.000

13.000.000

68.200.000
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN
KIỂM SOÁT
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với
người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
cuối kỳ
Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

1

Trần Mai Cường

TV.HĐQT

870.273

3,95

348.109

1,58

2

Trần Thị Liễu

Người liên quan

60.900

0,27

24.360

0,11

3

Trần Mai Cường

TV.HĐQT

348.109

1,58

0

0

4

Trần Thị Liễu

Người liên quan

24.360

0,11

0

0

5

Hồ Đình Thuần

Chủ tịch HĐQT

1.099.000

4,998

799.000

3,63

6

Nguyễn Chí Tùng

T/v BKS

1.099.000

4,998

899.000

4,08

Cổ đông lớn

1.682.800

7,65

0

0

7

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính
Và Mua Bán Nợ Việt Nam

8

Trần Việt Đức

TV.HĐQT

785.000

3,57

0

0

9

Nguyễn Thị Loan Anh

Người liên quan

965.482

4,39

352.603

1,6

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
Không có
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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
Tên tổ
STT chức/cá
nhân

Mối quan hệ
liên quan với
Công ty

Số Giấy

Thời điểm

NSH*, ngày

giao dịch

cấp, nơi cấp

phần Tháp

Công ty liên kết

với Công

NSH

Công ty cổ
1

Địa chỉ

0304918218

Nam Việt

ty

Nội dung, số
lượng, tổng giá
trị giao dịch

Số 357 Đ. Tôn

Chi phí thầu phụ:

Đức Thắng, Bến

1.128.077.412

Nghé, Quận 1,

Năm 2021

Thành phố Hồ

Cung cấp dịch vụ:
15.237.258

Chí Minh
Trả nợ vay:
6.221.854.901

2

Xây dựng Số

Chi phí lãi vay:

111a Pasteur,

Tổng Công ty
Cổ đông lớn

1 - CTCP

0301429113

Bến Nghé, Quận
1, Thành phố Hồ

506.951.812
Năm 2021

Chí Minh

Phí quản lý khoản
vay:
552.037.460

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Công ty luôn đảm bảo công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công
ty đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Chương Dương cũng tạo điều kiện để các ban lãnh đạo
trong Công ty tham gia vào các lớp bồi dưỡng, đào tạo về công tác quản trị theo quy định của Ủy ban Chứng khoán
Nhà Nước để hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty. Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty tăng đột biến nguyên nhân là do có sự thống nhất, đoàn kết giữa các cấp ban lãnh đạo. Bên cạnh đó, công
tác công bố thông tin như công bố các Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Tài liệu đại
hội cổ đông luôn được Công ty đảm bảo công bố đúng hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ngoài
ra, bộ máy quản lý của Công ty được tinh gọn phù hợp hơn đối với đặc điểm hiện nay của nền kinh tế giúp Ban lãnh
đạo điều hành Công ty mượt mà.
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6

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính được kiểm toán

2021
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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