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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

• Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp số: 4103002011 cấp lần đầu
ngày 29/12/2003 và đăng ký thay đổi
lần thứ 11 ngày 21/07/2015 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp với mã số doanh nghiệp là
0303146167;

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

157.064.060.000 đồng
• Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt – Phường Cô

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

  (84.28) 3 836 8878 
• Số Fax: (84.28) 3 836 0582
• Website: www.chuongduongcorp.vn
• Email: cdacic@vnn.vn
• Mã cổ phiếu: CDC
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Công ty Cổ phần Chương Dương 
(Chương Dương Corp.) được thành 
lập từ việc cổ phần hóa doanh 
nghiệp Nhà nước là Công ty Xây Lắp 
- Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - Bộ 
Xây Dựng, tiền thân là hãng Eiffel 
Asia - Thuộc hệ thống kinh doanh 
Eiffel (Cộng hòa Pháp). Từ năm 1977, 
Eiffel Asia được chuyển giao cho Chính 
phủ Việt Nam, để trở thành một trong 
những Công ty xây dựng hàng đầu ở 
khu vực Đông Nam Bộ.

Tiếp nhận từ hãng Eiffel 
Asia - Đặt tên Xí nghiệp Lắp 
máy.

TIỀN THÂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM 1977

NGÀY 4/12/1990

Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quyết định chuyển thành 
Công ty Xây lắp.

NGÀY 20/11/2003

Cổ phần hóa thành Công ty cổ 
phần Đầu tư & Xây lắp Chương 
Dương - Chương Dương ACIC 
(theo quyết định số 1589/QĐ-
BXD). Công ty cổ phần Đầu tư 
và Xây lắp Chương Dương (mã 
chứng khoán là CDC) chính thức 
đưa 3,6 triệu cổ phiếu vào giao 
dịch tại Trung tâm giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội vào tháng 
12/2007.

THÁNG 4/2009

Đổi tên là Công ty cổ phần 
Chương Dương (CDC). 

Hơn 12.465.715 cổ phiếu 
được chuyển từ Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội 
vào niêm yết tại Sở giao 
dịch chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh.

THÁNG 9/2010

Quá trình hình thành và phát triển
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Quá trình tăng vốn

NĂM 2006 NĂM 2007

Phát hành tăng vốn từ 14 tỷ 
đồng lên 18 tỷ đồng

Tăng vốn từ 18 tỷ đồng lên 36 tỷ 
đồng và niêm yết trên HNX

Tăng vốn từ 64,657 tỷ đồng 
lên 124,65 tỷ đồng

Tăng vốn từ 36 tỷ đồng lên 
64,657 tỷ đồng

NĂM 2008 NĂM 2008

Tăng vốn lên 149,588 
tỷ đồng

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng 
vốn lên: 157.064.060.000 đồng

NĂM 2011 NĂM 2015

Từ HNX sang HOSE và giao 
dịch phiên đầu tiên tại HOSE

13/09/2010

Thành tích đạt được

01

02

03

04

05

Huân chương Lao động hạng I

Huân chương Lao động hạng II

Huân chương Lao động hạng III

Cờ thi đua Bộ Xây Dựng năm 2016

Một cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao 
động, một cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ 
Tướng Chính phủ và nhiều bằng khen Chính phủ.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải
đường sắt và đường bộ;

• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng

và thạch cao;
• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong

xây dựng;
• Sản xuất các cấu kiện kim loại;
• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá

quyền sử dụng đất;
• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất

thuộc chủ sỡ hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt
động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

• Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
• Hoạt động tư vấn quản lý;
• Giáo dục mầm non;
• Giáo dục tiểu học;
• Giáo dục trung học cơ sỡ và trung học phổ thông;
• Thoát nước và xử lý nước thải;
• Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị và

đồ dùng hữu hình khác
• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
• Lắp đặt hệ thống điện.

Địa bàn kinh doanh

• Lĩnh vực xây lắp & SXCN (từ khu vực Nam Trung bộ trở vào Miền Nam)
• Lĩnh vực bất động sản (khu vực Thành phố Hồ chí Minh và các Tỉnh lân cận)
• Lĩnh vực dịch vụ và vật liệu xây dựng, kinh doanh khác

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
 CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
TỔ CHỨC 
- HÀNH 
CHÍNH

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG 
TÀI CHÍNH - 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
PTDA VÀ 
QUẢN LÝ 
ĐẦU TƯ

PHÒNG 
Q.LÝ DỰ 
ÁN XÂY 

LẮP

BQL 
CAO ỐC
CENTRAL
GARDEN

SÀN GIAO 
DỊCH BĐS 
CHƯƠNG 
DƯƠNG

CÁC
BAN QL &
BAN ĐH
DỰ ÁN

CTY TNHH 
XD

CHƯƠNG 
DƯƠNG 
SÀI GÒN

CTY TNHH
TƯ VẤN

ĐẦU TƯ XD
CHƯƠNG
DƯƠNG

CTY TNHH
KẾT CẤU

THÉP
CHƯƠNG
DƯƠNG

CN BÊ TÔNG
XÂY LẮP
CHƯƠNG
DƯƠNG

ĐỘI XÂY
DỰNG TRỰC

THUỘC
CTY

Sơ đồ tổ chức 
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản trị 

Cơ cấu bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chính sách đầu tư phát triển Công ty, quyết định cơ cấu 
vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, quyết định bộ máy tổ chức quản lý, điều hành kinh doanh của 
Công ty.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty 
để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những 
vấn đề thuộc Đại hội dồng cổ đồng quyết định.
Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông tất cả những vấn đề quản lý Công ty theo Điểu lệ, nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.
BAN KIỂM SOÁT
Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành 
Công ty.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch. Tổng 
Giám Đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị 
và Đại hội cổ đông về trách nhiệm điều hành Công ty.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
• Tham mưu và quản lý các hoạt động tài chính kế toán của Công ty theo Luật kế toán.
• Tham mưu cho Ban Giám Đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính.
• Lập các báo cáo về tài chính.
• Lập các kế hoạch về tài chính; kiểm tra, quản lý kế hoạch thu chi tài chính; kiểm tra sử dụng các loại tài

sản, vật tư, tiền vốn.
• Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo định kỳ.
• Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của Công ty có hiệu

quả.
PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
• Lập kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Công ty; Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty theo quy định.
• Nghiên cứu đề xuất áp dụng các dây chuyền sản xuất mới, sản phẩm mới phù hợp với thị trường. Nghiên

cứu đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và đầu tư mở rộng sản xuất;
• Nguyên cứu, đề xuất lập các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh doanh phát triển nhà

ở, nhà xưởng ...
• Lập và trình duyệt báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi cho các dự án đầu tư đã được lãnh đạo Công

ty xem xét đồng ý;
• Theo dõi, giám sát việc khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất;
• Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư của các ban quản lý dự án;
• Tham gia quyết toán đầu tư, nghiệm thu dự án dựa vào khai thác, sử dụng;
• Đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư.
• Đại diện chất lượng; kiểm tra giám sát việc thực hiện các mục tiêu và chính sách chất lượng của Công ty.
PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG XÂY LẮP
• Thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu.
• Thực hiện công tác quản lý các hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao khoán.
• Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá làm cơ sở thống nhất quản lý chung của toàn Công ty.
• Quản lý kỹ thuật thi công, kỹ thuật an toàn lao dộng và vệ sinh công nghiệp.
• Xây dựng các định mức tiêu hao vật tư cho từng lĩnh vực sản xuất của Công ty.
CÁC CHI NHÁNH
• Thực hiện kế hoạch sản xuất theo nội dung hợp đồng giao thầu nội bộ hoặc quyết định phân giao nhiệm

vụ của Công ty. Đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động theo yêu cầu của Công ty cũng như của
khách hàng.

• Quản lý, bảo dưỡng duy tư các công trình, nhà xưởng, thiết bị máy móc của đơn vị do Công ty giao cho
đơn vị sử dụng;

• Thực hiện việc thu hồi vốn các dự án do đơn vị thi công.
• Ban điều hành, Ban Quản lý các dự án
• Thực hiện theo quy chế riêng của từng dự án.
ĐỘI TRỰC THUỘC CÔNG TY
• Thực hiện một phần chức năng ngành nghề của Công ty đã được cấp phép.

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
• Tham mưu và quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự của toàn Công ty
• Lập các kế hoạch về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề

cho người lao động.
• Thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động hành chính, nhân sự, tiền lương

và các chế độ, chính sách liên quan đến nguời lao động;
• Xây dựng nội quy, quy chế về hành chính, nhân sự cho toàn Công ty
• Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy chế, chính sách về hành chính, nhân sự phù hợp với thực

tế của Công ty, phù hợp với chế độ hiện hành của Nhà nước.
• Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ. Quản lý việc sử dụng xe máy, thiết bị, công cụ văn phòng;
• Quản lý việc sử dụng nhà xưởng, vật kiến trúc, đất đai thuộc sở hữu của Công ty.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Công ty con

01

02

03

04

05

Công ty TNHH MTV Kết cấu thép Chương Dương

• Địa chỉ: Đường số 1A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
• Vốn điều lệ: 13.210.000.000 đồng
• Vốn góp của Công ty CP Chương Dương: 13.218.000.000 đồng
• Tỷ lệ góp vốn: 100% vốn điều lệ

Công ty TNHH MTV Xây dựng Chương Dương số 1

• Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng
• Vốn góp của Công ty CP Chương Dương: 1.300.000.000 đồng
• Tỷ lệ góp vốn: 66,67% vốn điều lệ

Công ty TNHH Thương mại Chương Dương 

• Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
• Vốn góp của Công ty CP Chương Dương: 20.000.000.000 đồng
• Tỷ lệ góp vốn: 100% vốn diều lệ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chương Dương

• Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng
• Vốn góp của Công ty CP Chương Dương: 128.908.967 đồng
• Tỷ lệ góp vốn: 12,89% vốn điều lệ

Công ty TNHH Xây dựng Chương Dương Sài Gòn (*)

• Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng
• Vốn góp của Công ty CP Chương Dương: 132.926.281 đồng
• Tỷ lệ góp vốn: 39,93% vốn điều lệ
(*) Công ty CP Cương Dương chiếm hơn 50% tỷ lệ biểu quyết tại Công ty TNHH Xây dựng 
Chương Dương Sài Gòn

Công ty liên kết

Công ty Cồ phần Tháp Nam Việt

• Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
• Vốn góp của Công ty CP Chương Dương: 1.300.000.000 đồng
• Tỷ lệ góp vốn: 26% vốn điều lệ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 Công ty tiếp tục duy trì và giữ vững ngành nghề truyền thống là xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản,
trở thành một trong những doanh nghiệp chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Chiến lược trung và dài hạn

Sứ mệnh

Cung cấp các sản phẩm 
có chất lượng cao cho 
khách hàng, góp phần 
phát triển xã hội;

Nâng cao giá trị thương 
hiệu trong thị trường và 
phát triển Công ty bền 
vững thông qua việc 
quản trị, quản lý công ty 
có hiệu quả

Chú trọng quan tâm đời 
sống cho người lao động, 
tạo môi trường làm việc 
thân thiện, năng động 
và thuận tiện, góp phần 
phát huy khả năng của 
cán bộ nhân viên.

Nhắm đến khách hàng 
có mức thu nhập trung 
bình, thấp, mở rộng thị 
phần đối với đối tượng 
này tại các khu vực đô 
thị

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Trên cơ sở các chiến lược phát triển đã 
đề ra, Công ty xây dựng và hoàn thành 
tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ 
đông thông qua.

Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới 
vào hoạt động kinh doanh nhằm giảm 
chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nâng cao hệ thống quản lý, điều hành 
nhằm gia tăng chất lượng, góp phần 
tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh

Giữ vững và phát huy 3 ngành nghề 
thế mạnh của Công ty là công trình xây 
dựng, kinh doanh căn hộ và cho thuê 
bất động sản.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, Chương Dương phải 
ứng trước các chi phí từ nguyên liệu đầu vào đến chi phí 
lao động trước khi hoàn thành giai đoạn thanh toán. 
Đây là đặc thù bất lợi của ngành, bởi vốn của công ty 
có thể bị chiếm dụng. Khi các chủ đầu tư gặp vấn đề tài 
chính và không thực hiện việc thanh toán đúng tiến độ 
thi công các dự án xây lắp, sẽ làm ảnh hưởng đến rủi ro 
tài chính và kế hoạch đầu tư của công ty.
Để tránh tình trạng rủi ro xảy ra, công ty hợp tác với các 
chủ đầu tư có nguồn tài chính tốt, giao nhiệm vụ cho Bộ 
phận liên quan đến Công nợ thông báo, đốc thúc các chủ 
đầu tư hoàn thành thanh toán cho công ty. Ngoài ra, 
trong trường hợp bất lợi nhất, công ty tiến hành rà soát 
các hoạt động tài chính, kinh doanh và các dự án BĐS 
để cơ cấu lại nguồn lực, đảm bảo luồng tiền và tăng tính 
thanh khoản cho hoạt động cốt lõi của công ty.

Nền kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển trong 
những năm gần đây kể từ khi khủng hoảng tài 
chính toàn cầu diễn ra. Năm 2018, tốc độ GDP 
tăng 7,08% so với năm 2017, là động lực tăng 
trưởng của các ngành nghề trong nền kinh tế. Tuy 
nhiên, trong năm qua cuộc chiến tranh thương mại 
giữa Mỹ - Trung đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền 
kinh tế thế giới khi tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 3,1% 
(theo báo cáo của Worldbank). Dự báo nền kinh 
tế sẽ tiếp tục trì trệ nếu căng thẳng thương mại 
vẫn còn tiếp diễn.
Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, rủi ro kinh 
tế tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của 
Chương Dương. Để hạn chế rủi ro trên, Công ty chủ 
động theo dõi thị trường, cập nhật tình hình kinh 
tế vĩ mô, vi mô và đưa ra các biện pháp, chính sách 
phù hợp cho sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Chương Dương hoạt động dưới loại hinhd công ty 
cổ phần và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nên Công chịu chi 
phối của các Bộ luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán và các văn bản liên quan.
Ngoài ra, hoạt động chính của Công ty thuộc lĩnh 
vực bất động sản nên cũng chịu ảnh hưởng bởi 
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất 
động sản …
Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn còn trong quá 
trình hoàn thiện nên còn nhiều bất cập. Việc điều 
chỉnh, thay đổi điều luật sẽ ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty chủ 
trương tìm hiểu, nắm rõ quy định hiện hành, cập 
nhật những thay đổi của các bộ luật liên quan để 
định hướng công ty phát triển hiệu quả.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố phát triển quan 
trọng của mọi doanh nghiệp. Năm 2018, chi phí 
lao động tăng cùng các chinh sách lương, đãi ngộ 
tốt tại các công ty nhằm thu hút nhân tài. Việc 
thay đổi nhân sự thường xuyên sẽ làm tăng các 
chi phí về đào tạo và tuyển dụng của Công ty 
cũng như hiệu quả công việc giảm sút.
Hiểu rõ rủi ro trên, Công ty luôn chú trọng đến 
các chính sách cho người lao động như thu nhập 
thường xuyên, phụ cấp, lương hiệu quả theo năng 
lực; đồng thời Công ty còn tạo điều kiện làm việc 
thoải mái, cơ hội phát huy bản thân của nhân viên 
nhằm giữ chân nhân viên nồng cốt.

RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Bên cạnh các rủi ro đã nêu, công ty có thể gặp 
những rủi ro bất ngờ như thiên tai, bão lũ, hỏa 
hoạn, v..v. Trong năm 2018, nhiều chung cư 
gặp sự cố về vấn đề an ninh, an toàn cháy nổ, 
phòng chống cháy nổ, gây ra không ít sự e ngại 
về việc mua căn hộ chung cư. Điều đó cũng ảnh 
hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản 
nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Do đó, 
Ban lãnh đạo phải chủ động đôn đốc cấp dưới 
xây dựng hệ thống phòng chống cháy nổ hiện 
đại. Đào tạo nhân viên, ban quản lý các khu 
chung cư các nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. 
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo nên có những biện 
pháp phòng tránh, ứng phó khi có những rủi ro 
bất ngờ xảy ra.

RỦI RO KHÁC
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRONG NĂM

Đơn vị: triệu đồng

STT Chỉ tiêu KH 2018 TH 2018 Tỷ lệ TH/ KH

I Tổng sản lượng sản xuất kinh doanh 550.000 585.896 106,53%

Trong đó:

1 Giá trị sản xuất xây lắp 262.000 243.094 92,78%

2 Giá trị sản xuất CN.VLXD 30.000 23.428 78,09%

3 Giá trị kinh doanh, dịch vụ BĐS 255.000 308.458 120,96%

4 Giá trị kinh doanh khác 7.883

5 Giá trị tư vấn đầu tư 3.000 3.033 101,10%

II Doanh thu thuần 430.000 436.679 101,55%

III Lợi nhuận trước thuế 36.000  39.707 110%

IV Lợi nhuận sau thuế 32.000 33.835 106%

V Cổ tức 12-15% 20% -

• Giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh vượt 6,53% so với kế hoạch đề ra, trong đó lĩnh vực bất động
sản tăng 20,96%. Nguyên nhân, thị trường bất động sản tăng do các chính sách hội nhập kinh tế của
Chính phủ.

• Doanh thu thuần tăng so với năm 2017. Nhờ vào thị trường bất động sản tăng dẫn đến doanh thu
tăng 1,05%.

• Lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt 10% và 6% nhờ vào vào hoạt động kinh doanh hiệu quả
của Công ty.

Thuận lợi: Năm 2018, nền kinh tế phát triển, các hiệp định thương mại quốc tế được triển khai đã thu hút nhiều 
doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp khởi nghiệp. Thị trường bất động sản từ đó cũng tăng trưởng, góp 
phần cho Công ty hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.  
Khó khăn: Thủ tục pháp lý về lĩnh vực bất động sản còn phức tạp và mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, đầu tư 
công cho các hoạt động xây lắp giảm, giá thấp nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong lĩnh 
vực này.
Sau năm 2018, Công ty đạt kết quả kinh doanh như sau:

Cơ cấu doanh thu

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục
Năm 2017 Năm 2018

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu sản xuất xây lắp  147.388 36,68%  143.913 28,95%

Doanh thu SX CN.VLXD  14.307 3,56%  12.325 2,70%

Doanh thu kinh doanh dịch vụ BĐS  238.932 59,46%  254.212 64,00%

Doanh thu kinh doanh khác  1.142 0,28%  18.039 3,97%

Doanh thu tư vấn đầu tư  40 0,01%  1.753 0,38%

Tổng Doanh thu  401.809 100%  456.107 100%

Mảng hoạt động mang đến doanh thu chính của Công ty là mảng dịch vụ bất động sản các năm đều chiếm tỷ 
trọng trên 50%, đây cũng đồng thời là mảng hoạt động mang đến biên lợi nhuận gộp lớn cho Công ty hơn 8,9%. 
Trong năm Công ty cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc từ mảng hoạt động Tư vấn đầu tư, đạt 1,8 tỷ đồng, 
tăng 4.283% so với năm 2017. Nguyên nhân mảng hoạt động này đạt được mức tăng trưởng trên là do toàn bộ 
hoạt động tư vấn đầu tư dự án Chương Dương home do Công ty tự tổ chức thực hiện.

CƠ CẤU 
DOANH THU
NĂM 2018

28,95%

2,70%

64,00%

3,97% 0,38%

CƠ CẤU 
DOANH THU
NĂM 2017

36,68%

3,56%

59,46%

0,28% 0,01%

Doanh thu tư vấn đầu tư

Doanh thu sản xuất xây lắp

Doanh thu kinh doanh dịch vụ BĐSDoanh thu SX CN.VLXD

Doanh thu kinh doanh khác
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Cơ cấu lợi nhuận

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục
Năm 2017 Năm 2018

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Lợi nhuận gộp sản xuất xây lắp  13.384 36,68%  11.759 29,61%

Lợi nhuận gộp SX CN.VLXD  1.299 3,56%  1.097 2,76%

Lợi nhuận gộp kinh doanh dịch vụ BĐS  21.696 59,46%  25.993 65,46%

Lợi nhuận gộp kinh doanh khác  104 0,28%  702 1,77%

Lợi nhuận gộp tư vấn đầu tư  3,6 0,01%  156 0,39%

Tổng Lợi nhuận gộp  36.486 100%  39.707 100%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRONG NĂM

Lợi nhuận gộp tư vấn đầu tư

Lợi nhuận gộp sản xuất xây lắp

Lợi nhuận gộp kinh doanh dịch vụ BĐS

Lợi nhuận gộp SX CN.VLXD
Lợi nhuận gộp kinh doanh khác

CƠ CẤU 
LỢI NHUẬN
NĂM 2017

36,68%

3,56%

59,46%

0,28%
0,01%

CƠ CẤU 
LỢI NHUẬN
NĂM 2018

29,61%

2,76%

65,46%

1,77% 0,39%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

STT Họ và tên Chức vụ

I Hội đồng quản trị

1 Trần Mai Cường Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó chủ tịch

3 Văn Minh Hoàng Thành viên

4 Lê Văn Chính Thành viên

5 Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên

II Kiểm soát viên

1 Phạm Hữu Hòa Trưởng ban

2 Đặng Công Danh Thành viên

3 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên

III Ban điều hành

1 Văn Minh Hoàng Tổng Giám đốc

2 Lê Văn Chính Phó Tổng Giám đốc

3 Lê Trung Thành Phó Tổng Giám đốc

4 Hồ Minh Trí Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành

Ông VĂN MINH HOÀNG - Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Năm sinh: 5/3/1964

Nơi sinh: Quảng Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Nam

Địa chỉ liên lạc: 233 Bàu Cát, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính

Quá trình công tác:

• Từ năm 1988: Công tác tại Xí nghiệp Nguyên liệu thuốc lá Miền Đông
• Từ năm 1991 – 1996: Công tác tại Xí nghiệp Nguyên liệu thuốc lá Miền Nam –

TCT thuốc lá Việt Nam.
• Từ năm 1996 – 2/2006: Công tác tại Công ty Xây lắp, nay là Công ty Cổ phần

Chương Dương
• Từ 03/2006 đến 02/2009: Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng
• Từ 03/2009: Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
• Từ 02/2011 đến 31/03/2017: Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế

toán trưởng
• Từ 01/04/2017: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Chức vụ hiện tại Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương.

Số cổ phiếu nắm giữ 406.480 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,59% vốn điều lệ
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Sơ yếu lý lịch Ban điều hành
Ông LÊ VĂN CHÍNH - Phó Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Năm sinh: 8/2/1962

Nơi sinh: Hà Tây

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Tây

Địa chỉ liên lạc: 1041/78 Trần Xuân Soạn , p. Tân Hưng, Q7, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

Quá trình công tác:

• Từ tháng 9/1985 đến 4/1986: Công tác tại Công ty XD thủy điện Sông Đà - Hòa
Bình

• Từ tháng 5/1986 đến nay: Công tác tại Xí nghiệp Lắp máy Tổng Công ty XD số
1 - sau chuyển là Công ty Xây lắp và hiện tại là Công ty cổ phần Chương Dương

• Từ 03/2009 đến 10/2011: Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.

Số cổ phiếu nắm giữ 101.103 CỔ phẩn chiếm tỷ lệ 0,64% vốn điều lệ

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông LÊ TRUNG THÀNH - Phó Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1976

Nơi sinh: Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Địa chỉ liên lạc: A 1107 Chung cư 15 tầng, đường Ngô Đức Kế, phường 7, tp Vũng Tàu, 
tỉnh BRVT

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng

Quá trình công tác:

• Từ năm 2000 – tháng 02/2011: Cán bộ kỹ thuật thuộc XNXD số 02 –
thuộc Công ty Phát triển Nhà Bà rịa Vũng Tàu;

• Từ 3/2011 – tháng 05/2012: Trưởng Phòng kỹ thuật – Công ty Cổ phần
Xây Dựng Bất động sản Hadeco;

• Từ 6/2012 – tháng 12/2017: Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần
Xây Dựng Bất động sản Hadeco;

• Từ 01/2018 đến Tháng 6/2018: Chuyên viên tư vấn cho một số doanh
nghiệp xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bà rịa Vũng tàu.

• Từ Ngày 12/6/2018 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần
Chương Dương.

Chức vụ hiện tại Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.

Số cổ phiếu nắm giữ

Những thay đổi trong Ban điều hành

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm Ngày miễn nhiệm

I Hội đồng quản trị

1 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó chủ tịch 24/04/2018

2 Nguyễn Văn Đạt Thành viên 24/04/2018

II Ban điều hành

1 Lê Văn Chính Phó Tổng Giám đốc 01/12/2018

2 Lê Trung Thành Phó Tổng Giám đốc 12/06/2018

3 Nguyễn Hoài Nam Phó Tổng Giám đốc 01/07/2018
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng (%)

A Theo trình độ 91 100

1 Trình độ đại học, trên đại học 57 62,64

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 24 26,37

3 Khác 10 10,99

B Theo tính chất hợp đồng lao động 273 100,00

1 Lao động hợp đồng không xác định thời gian 27 9,89

2 Lao động hợp đồng có xác định thời hạn từ 12 đến 
36 tháng 64 23,44

C Theo tính chất công việc 91 100%

1 Lao động trực tiếp 59 65%

2 Lao động gián tiếp 32 35%

Tổng số lao động trong Công ty tinh đến 31/12/2018 là 91 người, trong đó:

Các chính sách đối với người lao động

Toàn bộ cán bộ công nhân viên được ký hợp đồng lao động, Công ty cam kết trả lương theo năng lực và thỏa 
thuận hợp đồng.
Mức lương binh quân:

Đơn vị tính: đồng/tháng/người

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Mức lương bình quân hàng tháng 5.500.000 6.500.000 8.200.000 8.500.000CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ

62,64% 26,37%

Trình độ đại học, trên đại học Trình độ cao đẳng, trung cấp

65% 35%

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp

5.500.000

6.500.000

8.200.000

8.500.000

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

MỨC THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn vị tính: đồng/tháng/người
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Đầu tư tài chính

Đầu tư vào công ty liên kết

Đơn vị tính: đồng

Tên Công ty Mã CK Giá gốc Dự phòng

Công ty Cỗ phần Cơ điện lạnh Việt Nam REE 161.950 -

Công ty CP Cáp và Vật liệu viễn thông SAM 176.642.000 83.479.000

N/H TMCP Xuất NK Việt Nam EIB 341.476.800 104.762.400

Công ty CP Xi măng Hoàng Mai HOM 105.289.800 84.289.800

Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản ICF 92.551.230 83.800.730

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại PPC 86.659.200 32.359.200

TCT CP Tài chính Dầu khi Việt Nam PVF 673.329.125 587.649.125

Tồng Công ty CP Xây lắp Dầu 36.989.700 33.106.700

N/H TMCP Sài Gòn - Hà Nội 666.884.000 322.169.600

Công ty CP CK Sài Gòn-Hà Nội 156.315.000 79.515.000

N/H TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB 195.200 -

Đơn vị tính: đồng

Tên Công ty Vốn điều lệ
Vốn góp theo 

mệnh giá
Tỷ lệ góp Năm 2018

Công ty CP Tháp Nam Việt 5.000.000.000 1.300.000.000 26,6% 8.500.000
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2018/ Năm 2017

Tổng giá trị tài sản 942.201 1.025.313 108,82%

Doanh thu thuần 228.801 436.679 190,85%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 37.764 29.261 77,48%

Lợi nhuận khác 128 10.505 8181,27%

Lợi nhuận trước thuế 36.486 39.707 108,83%

Lợi nhuận sau thuế 28.972 33.835 116,79%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,73 1,74

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,81 0,96

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Nợ phải trả/tổng tài sản % 70,92 72,80

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 243,83 267,68

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,43 0,88

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,27 0,44

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

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

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 10,41 12,28

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3,47 3,45

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 16,51 6,7
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Hai chỉ số thanh toán đều tăng so với 
năm 2017. Đi vào cơ cấu tài sản ngắn 
hạn, tiền và các khoản tương đương 
tiền giảm 116,7 tỷ đồng trong khi đầu 
tư tài chính ngắn hạn tăng 241,9 tỷ 
đồng. Khoản đầu tư tài chính chủ yếu 
là các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 
tháng nhằm mang đến lợi nhuận tài 
chính cho Công ty cũng như tránh tình 
trạng nhàn rỗi dòng tiền.

CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và đầu 
tư kinh doanh bất động sản, nguồn vốn 
ban đầu cho dự án là khá lớn, do đó 
tỷ lệ đòn bẩy tài chính cũng khá cao. 
Tuy nhiên, các khoản nợ của Công ty 
tập trung nhiều vào các khoản người 
mua trả tiền trước. Năm 2018, khoản 
này tăng 261 tỷ đồng, cho thấy sự tin 
tưởng của khách hàng đối với các dự án 
Công ty thực hiện.

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Hai chỉ số về năng lực hoạt động tăng 
cao. Tuy ngành xây lắp còn gặp nhiều 
khó khăn và không đạt được kết quả 
như kỳ vọng nhưng thị trường bất 
động sản lại khá sôi nổi, là động lực 
cho doanh thu Công ty tăng trưởng.

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Riêng hệ số lợi nhuận sau thuế 
trên Vốn chủ sở hữu tăng, các chỉ 
số sinh lời còn lại đều giảm. Năm 
2018, các chi phí nguyên vật liệu 
biến động bất thường làm ảnh 
hưởng đến chi phí sản xuất kinh 
doanh. Tuy doanh thu thuần và 
lợi nhuận sau thuế của Công ty 
tăng so với năm 2017 nhưng khả 
năng sinh lời không tăng trưởng. 

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

Hệ số thanh toán 
nhanh

CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

1,73 1,74

0,81
0,96

Đơn vị: lần

Năm 2017 Năm 2018

Nợ phải trả/tổng tài 
sản

Nợ phải trả/Vốn chủ 
sở hữu

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

70,92 72,80

243,83
267,68

Đơn vị: %

Năm 2017 Năm 2018

Vòng quay hàng tồn 
kho

Vòng quay tổng tài 
sản

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

0,43

0,88

0,27

0,44

Đơn vị: vòng

Năm 2017 Năm 2018

Hệ số Lợi nhuận 
sau thuế/Doanh 

thu thuần 

Hệ số Lợi nhuận 
sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu

CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

12,66

7,75

10,41
12,28

Đơn vị: %

Năm 2017 Năm 2018

3,47 3,45

16,51

6,7

Hệ số Lợi nhuận 
sau thuế/Tổng 

tài sản

Hệ số Lợi nhuận 
từ HĐKD/Doanh 

thu thuần
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

Cổ đông trong nước 912 15.652.037 99,654%

Tổ chức 28 3.755.013 23,908%

Cá nhân 884 11.897.024 75,746%

Cổ đông nước ngoài 19 54.369 0,346%

Tổ chức 3 6.639 0,042%

Cá nhân 16 47.730 0,304%

Cổ phiếu quỹ 0 0 0%

Tổng cộng 931 15.706.406 100%

Cổ phần
• Tổng số cổ phẩn và loại cổ phần đang lưu hành: 15.706.406 cp
• Số lượng cổ phấn chuyển nhượng tự do: 15.706.406 cp
• Số lượng cổ phẩn bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật: không có

Cơ cấu cổ đông
Tính đến ngày 31/12/2018: 

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

1 Tổng Công ty xây 
dựng số 1

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

Minh
 3.733.348 23,770%

2
Nguyễn Mạnh 
Tòng

Số 15, Lô I, đường số 10, 
Phường Phú Mỹ, Quận 1, 

Tp.Hồ Chí Minh
 985.006 6,271%

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

 908.467 5,784%

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

Minh
 870.273 5,541%

Tổng cộng 6.497.094 41,366%

Danh sách cổ đông lớn
Tính đến ngày 31/12/2018: 

99,654%

CƠ CẤU 
CỔ ĐÔNG 

TRONG NƯỚC
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Nhận thức rằng phát triển công ty bền vững là phải gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường, do đó Công ty 
luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác liên quan đến môi trường thực hiện theo pháp luật hiện hành. Đồng thời, 
Công ty còn thường xuyên đánh giá tác động của môi trường liên quan đến các dự án đang thi công để đưa ra 
các biện pháp quản lý, điều chỉnh cho phù hợp.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

• Năng lượng được sử dụng tiêu thụ
trực tiếp và gián tiếp

• Mức tiêu thụ năng lượng bình quân:
55.854 Kw/tháng

Tiêu thụ nước
• Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

- Mức tiêu thụ nước trực tiếp: 508 m3/tháng - Mức tiêu thụ nước
gián tiếp: 12.185 m3/tháng - Nước sinh hoạt của các cư dân tại chung 
cư quản lý.
• Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

sử dụng sản phẩm tái chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
• Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:
• Công ty tuân thủ công tác bảo vệ môi trường theo đúng pháp luật vể môi trường trong hoạt động thi công

xây lắp nên năm 2018 không vi phạm về môi trường
• Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

Chính sách liên quan đến người lao động
• Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Tổng số lượng lao động Công ty năm 2018: 91 người
- Mức thu nhập bình quân/ lao động: 8.500.000 đồng/ người/

tháng
• Hoạt động đào tạo người lao động:

- Đối với nhân viên: Tùy thuộc vào vị trí công việc, bộ phận trực
thuộc mà hàng năm người lao động có các buổi đào tạo hác nhâu 
về nâng cao nghiệp vụ của mình
     - Đối với lãnh đạo quản lý: từ cấp Trường/ phó phòng Ban 
nghiệp vụ trở lên hàng năm tùy theo yêu cầu từng vị trí Công ty gửi 
đi học nghiệp vụ quản lý theo chương trình đào tạo ngắn hạn của 
các trung tâm đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.
     - Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các chương trình phát triển kỹ 
năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc 
làm và phát triển sự nghiệp,

• Chính sách lao động nhằm đảm bảo
sức khỏe, an toàn và phúc lợi của
người lao động
- Các chế độ bảo hiểm, chính sách về

quyền lợi cho người lao động cũng được 
triển khai như: toàn bộ nhân viên được ký 
hợp đồng lao động sau thời gian thử việc, 
được tham gia các loại bảo hiểm như: 
BHYT, BNTN, BHXH.
     - Thăm hỏi, hỗ tợ tài chính một phần 
cho người lao động ốm, bệnh.
     - Vận động quyên góp, giúp đỡ các 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đôi với cộng đổng địa phương
Với tinh thần hướng tới cộng đồng, Công ty 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 dồng. Cụ thể thường xuyên đóng góp một phần kinh phí 
từ sự kêu gọi tài trợ của các tổ chức quần chúng nơi Công ty có dự án thi công, đặc biệt quyên góp ủng hộ nhân 
dân có hoàn cảnh khó khăn, hoặc bị thiên tai, lũ lụt. Tích cực tham gia và ủng hộ phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ 
năm 1995 đến nay Công ty nhận phụng dưỡng 04 Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Thạch Ngãi, Huyện Mỏ Cày, 
Tỉnh Bến Tre. 
Tổ chức Công đoàn Công ty đã xây dựng và vận hành quỹ bảo trợ học đường cho con em người lao động học giỏi, 
có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ này do chính người lao động đóng góp một phần và trích từ quỹ phúc lợi Công ty.



• KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018
• TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
• NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
• KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
• BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI

TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

03  BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2018 TH 2018/ KH 2018

Giá trị sản lượng 585.896 550.000 106,53%

Doanh thu thuần 436.679 430.000 101,55%

Lợi nhuận trước thuế  39.707 36.000 110,30%

Lợi nhuận sau thuế 33.835 32.000 105,73%

Thị trường bất động sản tăng trưởng là động lực cho các công ty trong ngành phát triển. Lợi nhuận sau thuế tăng 
4,11%. Riêng đối với lĩnh vực xây lắp, Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, làm ảnh hưởng 
đến kết quả kinh doanh của công ty. Cụ thể:

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Đơn vị: triệu đồng

Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Tăng/ giảm

Tài sản ngắn hạn 871.000 958.540 10,05%

Tài sản dài hạn 71.201 66.772 (6,22%)

Tổng tài sản 942.201 1.025.313 8,82%

Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Công ty. Trong năm, các khoản tương đương tiền được 
sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, nên giảm từ 164,7 tỷ đồng xuống còn 47,9 tỷ đồng. Ngược lại, 
khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lại tăng 241,9 tỷ đồng. Khoản này chủ yếu là các khoản tiền gửi kỳ 
hạn 3 tháng, tránh rủi ro tài chính có thể xảy ra của Công ty.

Giá trị sản lượng Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế

585.896
550.000

436.679 430.000

 39.707
36.000

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018
Đơn vị: triệu đồng

TH 2018 KH 2018

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

871.000
958.540

71.201 66.772

TĂNG TRƯỞNG TÀI SẢN
Đơn vị: triệu đồng

Năm 2017 Năm 2018
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Tăng/ giảm

Nợ ngắn hạn 503.758 551.046 9,39%

Nợ dài hạn 164.405 195.408 18,86%

Tổng nợ 668.164 746.454 11,72%

Các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn tăng so với năm 2017. Trong nợ ngắn hạn, khoảng người mua trả tiền 
trước ngắn hạn tăng 103 tỷ đồng. Khoản mục này là các khách hàng đặt trước dự án Chương Dương Home. Dự 
kiến dự án sẽ thu hút nhiều sự tin tưởng và quan tâm từ khách hàng. 
Cơ cấu nợ dài hạn chủ yếu tăng do vay và nợ thuê tài chính tăng. Dự án khu nhà xã hội Chương Dương Dương 
Home cần nguồn vốn khá lớn để thực thi nên Công ty đã vay Ngân hàng NN&PTNT để bù đắp và thanh toán 
các chi phí thực hiện dự án này.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Công tác quản lý
• Dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000 – 2008,

Công ty tiếp tục vận hành và duy trì hệ
thống quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng
điều hành và đạt hiệu quả công việc.

• Với mục tiêu duy trì ngành nghề chính,
Công ty bám sát mục tiêu cụ thể về doanh
thu, lợi nhuận, điều chỉnh, thay đổi chính
sách phù hợp khi thị trường biến động.

• Các qui chế, qui định được hoàn thiện hơn,
góp phần nâng cao công tác điều hành,
thực hiện và kiểm sát thực hiện nghị quyết
Hội đồng quản trị nghiêm túc và hiệu quả
hơn.

• Công ty luôn chú trọng đến đến chất lượng
của công tác quản lý kinh tế, quản trị tài
chính và quản trị nguồn nhân lực

Công tác kinh tế kỹ thuật
Trong thời đại công nghệ 4.0, Công ty cung áp dụng các công tác kỹ thuật công nghệ vào quy trình hoạt 
động kinh doanh như: công tác quản lý hợp đồng dự án, hợp đồng lao động ...để hạn chế những rủi ro 
kinh tế có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp

Công ty hiểu rõ quản trị tài chính doanh nghiệp tốt sẽ góp phần hạn chế việc đối diện với rủi ro thanh 
toán và tài chính của Công ty. Do đó, trong năm qua Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:
• Hoàn thiện các công cụ kiểm soát chi phí theo hướng chặt chẽ hơn, như lập dự chi ngân sách, định

mức chi phí phù hợp với từng loại hình công trình.
• Kiểm tra, kiểm soát nội bộ thường xuyên và phối hợp cùng bộ phận kiểm toán độc lập duy trì kiểm

kê tài sản hàng năm, kiểm toán bán niên, thường niên, theo đúng qui định Công ty niêm yết

Công tác đầu tư
Các dự án chung cư của Công ty được thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
Các dự án bất động sản không chỉ mang lại 
lợi nhuận cho công ty trong năm nay mà còn 
những năm tiếp theo trong tương lai

Công ty tận dụng nguồn nhân lực sẵn có, bố trí 
các công việc phù hợp theo năng lực của mỗi 
người, Ngoài ra Công ty còn cắt giảm nguồn 
nhân lực dư thùa để giảm thiểu chi phí không 
cần thiết, nâng thu nhập cho nhân viên có thực 
lực.

Quản trị nguồn nhân lực

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

503.758

551.046

164.405 195.408

TĂNG TRƯỞNG NỢ PHẢI TRẢ
Đơn vị: triệu đồng

Năm 2017 Năm 2018
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
như trên. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT công ty phê duyệt trình Đại hội cổ đông, chỉ tiêu cụ thể:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 KH 2019/TH 2018

Giá trị sản lượng 596.245 581.500 -2% 

Giá trị sản xuất xây lắp 254.030 263.000 4%

Giá trị kinh doanh dịch vụ BĐS 278.544 278.000

Giá trị dịch vụ BĐS, cho thuê mặt bằng 38.947 29.500 -24%

Tư vấn đầu tư 5.296 3.000 43%

Doanh thu tài chính 8.924 8.000 10%

Thu nhập khác 10.504

Giá trị doanh thu 456.107 488.200 7%

Giá trị sản xuất xây lắp 143.913 194.000 35%

Giá trị kinh doanh dịch vụ BĐS 254.121 257.000 1%

Giá trị dịch vụ BĐS, cho thuê mặt bằng 38.947 29.500 -24%

Tư vấn đầu tư 2.000

Doanh thu tài chính 8.924 8.000 10%

Thu nhập khác 10.504

Lợi nhuận trước thuế 39.707 39.000 -1,8 % 

Tổng giá trị đầu tư phát triển 189.485 400.000 111%

Cổ tức (%) 20 15 -

• Duy trì và phát triển ba sản phẩm chủ chốt, gắn đầu tư với thị trường nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra về
doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

• Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tuân thủ đúng định hướng chủ đạo trong hoạt động kinh doanh năm 2019 và
tìm kiếm đầu tư các dự án phục vụ đối tượng có mức thu nhập trung bình.

• Xây dựng các chính sách, biện pháp để phòng tránh rủi ro trong kinh doanh; xây dựng phương pháp để thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 dựa trên thực lực có sẵn

• Tái cấu trúc nguồn lực, đẩy mạnh giám sát bộ máy quản lý và điều hành như khen thưởng kịp thời những tập
thể cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm
vụ được phân công, gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty.

• Bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các nghị quyết cùa HDQT trong các kỳ họp, đưa ra các biện
pháp phù hợp để đạt được kế hoạch được giao.

Giải pháp chung
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)
Công ty luôn ý thức và hiểu rõ tầm quan trọng về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, với cộng đồng. 
Trong suốt quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường. Với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh 
ngày càng mở rộng, công tác An toàn vệ sinh môi trường trên các công trình vẫn duy trì dược các kết quả tốt 
nhiều năm qua. Cụ thể, Công ty đã thực hiện một số biện pháp sau:

• Dọn dẹp gọn gàng, vệ sinh rác thải tại nơi thi công dự án
• Thay thế các thiết bị điện bị hỏng, tiêu hao nhiều điện năng
• Tắt các thiết bị điện khi không cần thiết
• Tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc bảo vệ môi trường đến các khu dân cư

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
Nhận thức tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Công ty luôn bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ 
của doanh nghiệp đối với người lao động về chính sách phúc lợi lao động, các khoản phải trích nộp đối với lao 
động theo qui định của Pháp luật lao động hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN.
Trong công viêc, Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy năng lực bản thân, đưa người 
lao động tham gia các buổi đào tạo đề nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề, phục vụ cho công việc hiện 
tại; đồng thời Công ty cũng đảm bảo trả lương đúng hạn cho người lao động để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, 
các chính sách thưởng lễ, Têt .. cũng được áp dụng đầy đủ. 

• Tổng số người lao dộng trong năm 2018 là 91 người.
• Mức thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu/lao động/tháng được chi trả đúng kỳ hạn.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đôi 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



• 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

04  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2018 TH 2018/ KH 2018

Doanh thu thuần 436.679 430.000 101,55%

Lợi nhuận trước thuế  39.707 36.000 110,30%

Lợi nhuận sau thuế 33.835 32.000 105,73%

• Kinh doanh bất động sản Công ty đạt vượt kế hoạch đề ra, kinh doanh nhà ờ xã hội thuận lợi;
Lĩnh vực xây lắp có dấu hiệu tăng kể từ quý 11/2018. Hầu hết các chi tiêu kinh tế chủ yếu trong
năm 2018 đạt kế hoạch năm; Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận vượt chi tiêu kế hoạch do lợi thế từ kinh
doanh bất động sản.

• Tiến độ triển khai đầu tư và thi công dự án Chươg Dương Home đảm bảo được tiến độ can khách
hàng, trong năm thực hiện bàn giao căn hộ Block B, AI cho khách hàng; Block A2 và C1 đang
trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong cuối quý 2/2019.

• Công tác quản lý chi phí: kiểm soát chặt chẽ 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.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Về mặt quản trị doanh nghiệp

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

• Kinh doanh tập trung chủ yếu lĩnh vực then chốt nhận
thầu thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản;

• Tài chính Công ty lành mạnh, dòng tiền đảm bảo đủ để
phát triển sản xuất kinh doanh;

• Quản lý chi phí chặt chẽ và tiết kiệm;
• Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nộp ngân sách nhà

nước, không nợ đọng thuế, không phát sinh nợ quá hạn
tiền vay ngân hàng và các khoản nghĩa vụ khác.

Về Công tác 
điều hành

Hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2018 theo Nghị quyết 
Đại hội cổ đông đề ra.

Về hoạt động xây lắp

• Nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của
BĐH trong hoạt động quản lý dự án
và quản lý thi công xây lắp; Tăng tính
chủ động quản lý thi công xây lắp tại
hiện trường, rút ngắn thời gian chờ xử
lý, đẩy nhanh tiến dộ thi công.

• Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất
động sản dạt tốt, quản lý đầu tư dự
án Nhà ở xã hội Chương Dương Home
đúng tiến độ, chất lượng và ATLĐ; Kinh
doanh căn hộ vượt kỳ vọng, quản lý
dịch vụ và cho thuê bất động sản tại 2
chung cư đảm bảo yêu cầu.

Tài chính

• Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, không có tình trạng thiếu vốn
trong năm 2018; kiểm soát chi phí chặt
chẽ theo dự chi; số dự án xây lắp thu hồi
vốn tốt không phải vay bù đắp.

• Tổ chức bộ máy và quản lý lao động: Phân
công trách nhiệm dầy đủ, rõ ràng công
việc của từng đơn vị; quản lý lao động tốt;
không xảy ra tai nạn lao động; Bổ nhiệm
thay thế cán bộ chủ chốt trong năm đảm
bảo yêu cầu về quản lý điều hành, việc
thay đổi tiếp nhận bàn giao thuận lợi
không làm gián đoạn kinh doanh.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tổng quan về những tác động của môi trường kinh doanh

I\lăm 2019 theo định hướng điều hành của Chính phủ về giải pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động điều hành đồng 
bộ các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; tích cực huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung, tạo nên khó khăn nhất định cho nền kinh tế Việt Nam, làm giảm hiệu quả kinh doanh của các Doanh 
nghiệp trong nước.
Trên cơ sở khó khăn và thuận lợi của môi trường kinh doanh được nêu ở trên, Công ty dự thảo chỉ tiêu cơ bản trình 
Đại hội cổ đông, cụ thể :

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2018/KH 2019

Giá trị sản lượng 596.245 581.500 -2% 

  Giá trị doanh thu 456.107 488.200 7%

Lợi nhuận trước thuế 39.707 39.000 -1,8 % 

Tổng giá trị đầu tư phát triển 189.485 400.000 111%

Cổ tức (%) 20 15 -

Giải pháp chung
• Bám sát mục tiêu chiến lược là tăng doanh thu,

giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi
ích của cổ đông. Phát triển Công ty bền vững,
duy trì lợi thế ngành, phát triển ba sản phẩm
chủ chốt, gắn đầu tư với thị trường.

• HĐQT công ty chỉ đạo cán bộ quản lý xây dựng
các chỉ tiêu kế hoạch tuân thủ đúng định hướng
chủ đạo trong sản xuất kinh doanh năm 2019
là đẩy mạnh tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực thi
công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động
sản ở phân khúc thị trường nhà ở giá trung bình.

     - Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản: 
Bằng mọi biện phấp quản lý và điều hành thi công 
dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home đúng tiến 
độ; Tiếp tục hoàn tất hồ sơ khởi công tiếp Block C2 
và Khu trường học, trung tâm thương mại còn lại; 
Thực hiện công tác làm sổ hồng cho cư dân tại dự 
án Tân Hương Tower. Đầu tư mới tối thiểu 01 dự án 
bất động sản trong năm 2019.
      - Lĩnh vực xây lắp: Tập trung thực hiện thi công 
và bàn giao đúng tiến độ các dự án chuyển tiếp từ 
2018, cụ thể: Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, dự án trụ 
sở Hội đồng Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu...
• Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ

thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu và quản lý
dự án, đặc biệt tăng cao thẩm quyền Trưởng
phòng Quản lý dự án xây lắp, chủ động hơn
trong hoạt động tiếp thị và quản lý dự án xây
lắp. Quan tâm tìm kiếm việc làm lĩnh vực kết cấu
thép.

• Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
dựa trên thực lực có sẵn của Công ty và có
tính đến các yếu tố rủi ro trong kinh do-
anh, chính vì vậy triển khai thực hiện các
chỉ tiêu kế hoạch có tính chất pháp lệnh
của Công ty.

• Tăng cường thực hiện chức năng giám
sát bộ máy quản lý và diễu 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 tốt 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.

• Duy trì hoạt động Tổ kiểm toán nội bộ, để
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 câu phát triển Công ty, tiếp
tục tái cấu trúc bộ máy quản trị từ Công ty
Mẹ đến các Công ty con.



• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• BAN KIỂM SOÁT
• CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT,

BGĐ VÀ BKS

05  THÔNG TIN
QUẢN TRỊ CÔNG TY



62       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG          63

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số cp nắm giữ
(cá nhân) Tỷ lệ %

1 Chủ tịch 870.273 5,54

2 Phó chủ tịch

3 Thành viên 406.480 2,59

4 Thành viên 101.103 0,64

5 Thành viên 580.034 3,69

Trần Mai Cường 

Nguyễn Thị Tú Oanh 

Văn Minh Hoàng 

Lê Văn Chính 

Hoàng Thị Hoài Linh 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu Số buổi tham
dự họp

Tỷ lệ % tham 
dự họp

1 Trần Mai Cường Chủ tịch 12/12/2003 10 100%

2 Nguyễn Thị Tú Oanh Phó chủ tịch 24/4/2018 10 100%

3 Văn Minh Hoàng Thành viên 18/03/2006 10 100%

4 Lê Văn Chính Thành viên 1/7/2013 10 100%

5 Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên 1/7/2013 10 100%

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc
• Chi đạo hoàn thành tài liệu và các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
• Hội đồng Quản trị luôn theo dõi hoạt dộng sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc

thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
• Giám sát và chi đạo công tác lập báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý và cà năm 2018; Xây dựng và triển

khai giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
• Định hướng tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra trong năm, dạt kế hoạch đề ra.
• HĐQT tổ chức 10 họp định kỳ và đột xuất trong 2018, ngoài ra họp bàn hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu

xét thấy cần thiết.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT Số Nghị quyết/ Quyết
định Ngày Nội dung

1 Số 05/NQ-HĐQT-CDC 02/02/2018 Họp thường kỳ Quý 1, triển khai hoạt động sản xuất 
kinh doanh quý 2/2018.

2 số 08/NQ-HĐQT-CDC 27/02/2018 NQ HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường 
niên 2018.

3 Số 26/NQ-HĐQT-CDC 24/04/2018 NQ HĐQT về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý 
Công ty.

4 Số 28/NQ-HĐQT-CDC 17/05/2018 Nghị quyết về chia cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức 2018

5 Số 30/NQ-HĐQT-CDC 18/05/2018 Nghị quyết HĐQT họp báo cáo kết quả kinh doanh 
quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018.

6 Số 33/NQ-HĐQT-CDC 25/05/2018
Nghị quỵết về chủ trương đầu tư hệ thống kiểm soát 
an ninh, kiểm soát xe tại 328 Võ Văn Kiệt (Central 
garden)

7 Sổ 40/NQ-HĐQT-CDC 25/06/2018
Nghị quyết họp đột xuất về công tác báo cáo số liệu 
hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo yêu cầu 
HĐQT

8 Số 44/NQ-HĐQT-CDC 18/07/2018 Nghị quyết họp HĐQT quý 3/2018 về kết quả kinh 
doanh Quý 2 và kế hoạch quý 3/2018.

9 Số 48/NQ-HĐQT-CDC 30/10/2018 Nghị quyết họp HĐQT quý 4/2018 về kết quả kinh 
doanh Quý 3 và kế hoạch quý 4/2018.

10 Số 51/QĐ-HĐQT-CDC 10/12/2018
Nghị quyết họp HĐQT họp đột xuất liên quan đến bổ 
nhiệm lại Phó tổng giám đốc Công ty và thông qua các 
gói thầu đầu tư tại dự án Chương Dương Home.

766.620 4.88
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BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên BKS Chức vụ Số cp nắm giữ Tỷ lệ (%)

01 Phạm Hữu Hòa Trưởng ban 79.048 0,5

02 Đặng Công Danh Thành viên 8 0,00

03 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên 9.828 0,06

Số lượng cuộc họp trong năm

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu Số buổi tham 
dự họp

Tỷ lệ % 
tham dự họp

01 Phạm Hữu Hòa Trưởng ban 18/3/2006 3 100%

02 Đặng Công Danh Thành viên 27/06/2014 3 100%

03 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên 18/3/2006 3 100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông
Ban kiểm soát tồ chức các hoạt động nhằm giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều 
hành Công ty liên tục, kịp thời; Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và thực hiện 
đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty. Trưởng 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 từng tháng/ quý. 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 HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc tuân thủ

pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như các kế
hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý;

• Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng 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 đơ 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 HĐQT và Ban điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành các cán bộ quản lý khác

• Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quàn trị, Ban
Giám đốc điều hành và các phòng ban, đơn vị trong công ty. HĐQT 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:  không có
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO 
VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ VÀ BKS

Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng

1 Hội đồng quản trị 480.000.000 1.381.682.000 281.940.000
Trần Mai Cường Chủ tịch 96.000.000 431.477.000 181.940.000

Nguyễn Thị Tú Oanh Phó Chủ tịch 72.000.000 50.000.000

Văn Minh Hoàng Thành viên, 
kiêm TGĐ 60.000.000

Lê Văn Chính Thành viên 60.000.000

Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên 60.000.000 50.000.000

2 Ban kiểm soát

Phạm Hữu Hòa Trưởng ban 60.000.000

Đặng Công Danh Thành viên 36.000.000

Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên 36.000.000

3 Ban điều hành

Văn Minh Hoàng Tv. HĐQT, TGĐ 394.960.000 157.970.000

Lê Văn Chính Tv. HĐQT, Phó 
tổng Giám đốc 247.157.000 131.580.000

Lê Trung Thành Phó Tổng 
Giám đốc 136.910.000 28.780.000

Hồ Minh Trí Kế toán 
trưởng 171.178.000 55.480.000

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Người giao dịch Quan hệ với người 
nội bộ

Số cồ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

So cổ phiếu sở 
hừu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm

Nguyễn Ngọc Quý Em ruột Tv HĐQT 20.000 0,127% Mua



• BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06  BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng  04  năm 2019




