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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

 KINH DOANH 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 
 

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông  

công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

 

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển 

dự án tầng Thái Bình Dương (PPI), tôi xin báo cáo trước Đại hội về tình hình SXKKD 

năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cụ thể là: 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trong bối cảnh nền kinh tế đất 

nước có nhiều chuyển biến tích cực, tang trưởng kinh tế năm 2019 đạt: 7,08% so với 

năm 2017, mức tang cao nhất trong 11 năm qua, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 

dù đã giảm so với những năm trước tuy nhiên nợ công vẫn còn cao, áp lực phải trả nợ 

đến hạn lớn khi Chính phủ vay nợ mới để tra nợ cũ, ảnh hưởng đến việc cân đối ngân 

sách nhà nước…do đó ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư công. Nguồn vốn dành cho các 

công trình, dự án có nhiều hạn chế khiến các doanh nghiệp nói chung và nhất là ngành 

xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đầu tư kinh doanh bất động sản nói riêng gặp 

nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn. 

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã tập trung vào 

việc quản trị doanh nghiệp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt trong 

đầu tư kinh doanh với phương châm linh hoạt trong đầu tư kinh doanh, điều chỉnh tỷ 

lệ đầu tư, tập trung xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng công tác quản lý, tăng 

cường quản lý đầu tư xây dựng, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức 

và hoạt động Công ty. 

Phần I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 

1.1. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận: 

Năm 2018, PPI đã thực hiện các chỉ tiêu đề ra cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
Đã thực 

hiện 

Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch 

Giá trị đầu tư và sản lượng thực 

hiện 
147.155 53.150 36% 

Tổng doanh thu thuần:  107.412 48.318 45% 

Lợi nhuận trước thuế:  622 -152.935 -24.587% 
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Do khó khăn về đơn hàng xây lắp công trình nên năm 2018, giá trị đầu tư và 

sản lượng thực hiện chỉ đạt được 36% kế hoạch đặt ra. Công ty đã chủ động thực hiện 

việc cắt giảm đầu tư vào các dự án chưa có khả năng sinh lời ngay mà chỉ tập trung 

đầu tư vào một số dự án kinh doanh dở dang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bàn giao căn 

hộ và nền đất cho khách hàng. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp 

cận nguồn vốn nên kết quả chưa cao và không đạt được kết quả như mong muốn. 

1.2. Các chỉ tiêu về tài chính: Các chỉ tiêu chủ yếu 

CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2017 

Tăng (+) giảm (-) so với 

năm 2017 

Giá trị Tỷ lệ 

Tổng giá trị tài sản 632.491 823.340 -190.849 -23% 

Doanh thu thuần 48.318 39.224 9.094 23% 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
-153.300 -80.825 -72.475 -90% 

Lợi nhuận khác 365 -3.947 4.312 109% 

Lợi nhuận trước thuế -152.935 -84.771 -68.164 -80% 

Lợi nhuận sau thuế -152.935 -84.662 -68.273 -81% 

- Về Tổng giá trị tài sản: của Công ty đến ngày 31/12/2018 đạt 632.491 triệu 

đồng, giảm 23% so với tổng tài sản tại thời điểm đầu năm (01/01/2018). Trong đó tài 

sản ngắn hạn giảm 73.809 triệu đồng, tỷ lệ giảm 40% so với đầu năm. Tài sản ngắn 

hạn cuối năm 2018 đạt 109.833 triệu đồng chiếm tỷ trọng 17% tổng tài sản. Tài sản 

ngắn hạn giảm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 43,611 triệu đồng, tỷ lệ 

giảm 36% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 802 triệu đồng tỷ 

lệ giảm 50% so với đầu năm. 

- Các khoản thu: trong đó khoản lớn nhất thu từ dự án Khu văn hoá lịch sử dân 

tộc (quận 9) do công ty cổ phần Đức Khải làm Chủ đầu tư, đến nay còn khoảng 20 tỷ 

đồng chưa thu hồi được đã gây ra khó khăn rất lớn cho việc cân đối nguồn thu, chi của 

doanh nghiệp. 

Về nợ xấu: Do nguồn thu gặp khó khăn, tổng dư nợ tồn đọng giảm 34,5 tỷ đồng 

so với đầu kỳ, trong năm không phát sinh tăng dư nợ tín dụng nhưng do tổng phải thu 

quá hạn thanh toán nhưng không có khả năng thu hồi là 59.833 triệu đồng, chủ yếu là 

khoản phải thu từ các công trình trước đây công ty PPI làm thầu phụ cho các nhà thầu 

khác. Các công trình này đã hoàn thành lâu nhưng chưa được Chủ đầu tư thông qua 

giá trị quyết toán nên dẫn đến việc chậm thu hồi. 
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Tài sản dài hạn giảm 117.490 triệu đồng, tỷ lệ giảm 18% so với đầu năm. Tài 

sản dài hạn cuối năm đạt 522.658 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 82,6%. 

 Về nguồn vốn: Xét một cách tổng quát thì đến ngày 31/12/2018 đã có những 

biến động cả về quy mô và cơ cấu nguồn vốn. Về quy mô tổng nguồn vốn giảm 

190,850 triệu đồng. Trong khi đó cơ cấu nguồn vốn cũng có một số thay đổi đáng kể 

ở một số khoản mục cụ thể như sau:Nợ phải trả đến ngày 31/12/2018 là 363.507 triệu 

đồng chiếm tỷ trọng 57,47% tổng nguồn vốn, giảm 38.123 triệu đồng, tỷ lệ giảm 9,5% 

so với cuối năm 2017.  

Nợ phải trả giảm chủ yếu do một số nguyên nhân: 

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đến 31/12/2018 đạt 159.789 triệu đồng, 

giảm 26.329 triệu đồng, tỷ lệ giảm 14% so với cuối năm 2017. 

+ Chi phí phải trả đến 31/12/2018 đạt 15.422 triệu đồng, giảm 14.256 triệu đồng. 

- Doanh thu thuần năm 2018: Doanh thu thuần của công ty đạt 48.318 triệu 

đồng, tăng 23% so với năm 2017 do doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản 

tăng mạnh (280%). Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động xây lắp và thương mại dịch vụ 

giảm.  

 Doanh thu thuần từ hoạt động bất động sản năm 2018 đạt 32.890 triệu đồng 

chiếm tỷ trọng 68,1% tổng doanh thu thuần. 

 Doanh thu thuần từ hoạt động xây lắp năm 2018 đạt 12.192 triệu đồng chiếm tỷ 

trọng 25,2% tổng doanh thu thuần. 

 Doanh thu thuần từ hoạt động thương mại và dịch vụ năm 2018 đạt 3.236 triệu 

đồng, chiếm tỷ trọng 6,7% tổng doanh thu thuần.  

- Về lợi nhuận sau thuế năm 2018: Năm 2018 kết quả sản xuất kinh doanh 

không có lãi, do các khoản trích lập dự phòng nên lợi nhuận sau thuế là - 152.935 triệu 

đồng (do quan điểm thận trọng, trích dự phòng nên dẫn đến giá trị âm). Tuy nhiên 

quan điểm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành là minh bạch, công khai 

kết quả SXKD để tìm ra những giải pháp khắc phục. 

- Tóm lại, Mặc dù trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã 

cố gắng thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, nhưng do có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, kết quả SXKD và các chỉ 

tiêu tài chính năm 2018 đều không đạt được như kế hoạch đã đề ra, với quan điểm 

công khai, minh bạch, các chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp thể hiện cụ thể như sau: 

 Doanh thu đạt 36%. 
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 Lợi nhuận sau thuế giảm -24.587%. 

 Mặt khác có các khoản phải thu lớn như: Dự án Công viên văn hóa Quận 9 gần 

20 tỷ đồng không thu hồi được gây ra khó khăn thiếu vốn, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến kết quả SXKD của doanh nghiệp. 

 Nguyên nhân kết quả SXKD năm 2018 đạt thấp: 

 Một là doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng vì vậy tình trạng 

thiếu vốn về thực hiện các dự án gây chậm trễ, hiệu quả thấp, có những dự án bị thu 

hồi. 

 Hai là do dư nợ cao, chi phí lãi vay lớn nên các nguồn thu chủ yếu dùng để trả 

nợ nên không đủ vốn đầu tư cho các dự án khác. 

 Ba là do thiếu vốn và kết quả SXKD thấp nên không đủ điều kiện tham gia các 

dự án buộc doanh nghiệp phải liên doanh liên kết ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện 

và doanh thu của doanh nghiệp. 

 Bốn là việc thu hồi vốn chậm do một số đối tác chây ỳ không thanh toán công 

nợ như công ty CP Đức Khải đã nêu ở trên. 

2. Công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương thu nhập: 

2.1. Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2018 như sau: 

- Ông Phạm Đức Tấn  Chủ tịch Hội đồng quản trị  

- Ông Nguyễn Văn Linh  Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 15/9/2018) 

- Ông Đặng Thế Phát  Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 27/11/2018) 

- Ông Đặng Xuân Hùng  Phó tổng giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 14/3/2019) 

- Ông Trần Văn Hiền  Phó tổng giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 27/11/2018) 

- Bà Tô Thị Thúy Hà  Kế toán trưởng 

 

 

 

2.2. Cơ cấu lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 

Thống kê trình độ Số lượng Tỷ lệ 
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Trên đại học 01 4,0% 

Đại học 11 44,00% 

Cao đẳng trung cấp 03 12,0% 

Công nhân khác 10 40,0% 

Tổng cộng 25 100,00% 

- Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên khối văn phòng Công ty bình 

quân của một lao động năm 2018 là 10,9 triệu đồng/người/tháng. 

- Công ty có chế độ phúc lợi cho người lao động vào các dịp lễ, tết và đặc biệt đối 

với những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến xuất sắc trong công việc sẽ được 

Công ty khen thưởng và tạo mọi điều kiện để phát huy. 

- Mọi nhân viên trong Công ty đều được hưởng đầy đủ mọi chế độ chính sách theo 

quy định của luật lao động như BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp công tác phí…. 

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

- Năm 2019, mục tiêu của nền kinh tế Việt Nam là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, 

tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế và khuyến khích khởi 

nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao tính tự chủ nền kinh tế, kết quả tăng trưởng 

kinh tế những tháng đầu năm 2019 cho thấy những xu hướng kinh tế phục hồi rõ nét 

và thay đổi vững chắc trên cơ sở những cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh ở 

Việt Nam từ đó nâng cao được năng suất, năng lực hiệu quả công trình của nền kinh 

tế. 

- Trong chiến lược phát triển của PPI năm 2015 - 2020 đã nêu rõ: PPI sẽ tập trung 

vào ngành nghề mũi nhọn là xây dựng hạ tầng giao thông theo các cơ chế BT, BOT, 

PPP với tư cách là nhà thầu, tổng thầu hoặc là nhà đầu tư dự án. Theo định hướng đó 

với những giải pháp tập trung đồng bộ từ năm 2015 đến nay, PPI đã tiếp cận các dự 

án lớn điển hình là dự án đường đấu nối thị trấn Đức Hòa và thị trấn Hậu Nghĩa thuộc 

huyện Đức Hòa tỉnh Long An theo hình thức BT đổi đất lấy hạ tầng với tổng mức dự 

kiến là 900 tỷ đồng và 7 cụm dân cư, đây là dự án lớn, doanh nghiệp đã tiếp cận cuối 
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năm 2016, là kết qủa của chính sách đầu tư tập trung và lâu dài tại một địa phương 

nhờ đó doanh nghiệp đã được địa phương ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

được trở thành nhà đầu tư đề xuất và thực hiện dự án. 

Dự kiến thời gian quý 2/2019, Công ty đấu thầu một số dự án: Đường Quản lộ 

Phụng Hiệp, đường nối thị trấn Đức Hòa – Hậu Nghĩa,...với sản lượng khoảng 50 tỷ 

đồng. Công ty đã làm việc với các Sở, ban ngành của Tỉnh để xin tham gia thi công 

các dự án.  

     Do hiểu được những khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn, Doanh nghiệp đã 

chủ động tiếp cận các dự án với mọi quy mô, tranh thủ tối đa các mối quan hệ, mở 

rộng thị trường ngoài khu vực thị trường truyền thống, do có sự chuẩn bị từ các năm 

trước nên Kế hoạch 2019 có tính khả thi cao. 

Song song với việc tập trung vào ngành nghề mũi nhọn là xây dựng hạ tầng 

Giao thông, Công ty cũng đã phát huy thế mạnh trong công tác đầu tư, kinh doanh các 

dự án Bất động sản nên trong kế hoach 2019 dự kiến kinh doanh BĐS chiếm tỷ trọng 

gần 35%. 

Từ một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và kinh doanh các dự án BĐS thời gian 

qua gặp khó khăn về vốn, công ty đã tận dụng những thuận lợi về ngành nghề kinh 

doanh: xây dựng giao thông và đầu tư kinh doanh các dự án BĐS. Công ty đã vượt lên 

tiếp cận và triển khai các dự án xây dựng hạ tầng giao thông lớn và mở rộng quy mô 

các dự án dân cư đô thị. Việc tiếp cận và đầu tư các dự án bất động sản tạo ra khả năng 

có sản lượng doanh thu cao, thu được lợi nhuận cho doanh nghiệp thời kỳ 2019 – 2020 

và những năm sau.  

Quan điểm chỉ đạo trong công tác kế hoạch của Công ty là: Có tầm nhìn khi xây 

dựng kế hoạch cân đối được các mặt, đảm bảo khả thi đó là định hướng cho việc  xây 

dựng kế hoạch 2019-2020 với kì vọng năm 2019 sẽ đạt kế hoạch vượt trội bù đắp cho 

những năm khó khăn thực hiện kế hoạch SXKD đạt thấp. 

 

 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.  

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2019 

Thực hiện 

năm 2018 

Tăng So với 

Thực hiện 

năm 2018 

Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư  86.000 53.150 61.8 % 

Tổng doanh thu thuần 66.910 48.318 38.5 % 

Lợi nhuận trước thuế 418 -152.935 -100.3 

2.  Kế hoạch trung hạn 2019-2020: Danh mục các dự án Công ty đang tiếp cận và 

thực hiện:  

Đơn vị tính:  triệu đồng 

TT Dự án  
Tổng mức  

đầu tư   

Giá trị 

PPI  

thực hiện 

Ghi chú  

1 Đường Quản lộ Phụng Hiệp 800.000 50.000  

2 
Đường nối thị trấn Đức Hòa- Hậu 

Nghĩa 
550.000 0 

Đang 

tiếp cận 

3 
Xây dựng hạ tầng khu nhà ở công 

nhân 
40.000 40.000  

4 Dự án Duy tu sửa chữa QL22B 40.000 40.000  

  Tổng cộng 215.000 130.000  

 Từ quy mô các dự án đã tiếp cận và triển khai, PPI sẽ tạo ra việc làm ổn định cho 

những năm sau. 

3. Các giải pháp thực hiện, định hướng chiến lược:  

3.1   Về ngành nghề sản xuất kinh doanh: 

a. Đối với các công trình hạ tầng giao thông: 

- Tiếp tục phát triển ngành nghề xây dựng hạ tầng giao thông, nhằm tạo ra doanh 

thu, lợi nhuận, giữ vững thị phần truyền thống như: Long An, Bình Dương, Lâm 
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Đồng… đồng thời phát triển thêm thị trường mới là Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, 

Bình Phước.  

- Tham gia các công trình có nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa 

phương, tiến tới tìm kiếm các dự án tham gia là Nhà đầu tư BT, BOT hoặc tổng thầu. 

- Đặc biệt là công việc chuẩn bị cho kế hoạch 2019, Công ty đã tiếp thị các dự án 

ngay từ 2017,  nên trong tình hình khó khăn Công ty vẫn có việc làm góp phần ổn 

định, tạo đà phát triển.  

 

b. Đối với các dự án bất động sản: 

- Tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh chủ đạo, giảm đầu tư các công trình giao 

thông, tập trung cho các dự án bất động sản. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung cho 

việc nghiên cứu tìm kiếm công việc, tham gia các dự án với nhiều cơ chế: đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các dự án dỡ dang, mở rộng các Khu dân cư sẵn 

có, tận dụng hạ tầng và đầu tư thêm một số Khu dân cư mới để tiếp tục nâng cao hiệu 

quả kinh doanh. 

- Tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án mới với quy mô, phân khúc thị 

trường phù hợp với điều kiện của công ty, phát huy thế mạnh, năng lực, kinh nghiệm 

hiện có là đơn vị đã thực hiện thành công các dự án bất động sản.  

- Với ngành nghề kinh doanh tập trung vào 2 lĩnh vực: xây dựng giao thông và 

đầu tư kinh doanh bất động sản sẽ tạo ra tiềm năng rất lớn cho doanh nghiệp nếu khai 

thác có hiệu quả. 

3.2   Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu về tài chính: 

-   Hiện nay khó khăn lớn nhất của Doanh nghiệp vẫn là cân đối về tài chính, trong 

suốt năm 2018 đến đầu năm 2019 Doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn tín 

dụng dẫn đến việc thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ đó dư nợ 

vay giảm dần kéo theo chi phí vốn giảm, tiến tới cân đối về tài chính tuy nhiên do 

không tiếp cận được nguồn vốn nên hiệu quả SXKD bị hạn chế. Năm 2018 công ty đã 

giảm 24 % dư nợ tại tổ chức tín dụng. 
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- Trong thời gian tới, Doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công 

nợ và bán hàng tồn kho và các tài sản hiện có để giảm dư nợ tại các dự án Vĩnh Phú 

II, Bến Lức II, Long Hội và các tài sản khác. 

- Chuyển nhượng một số dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đất sạch nhằm thu 

hồi vốn đầu tư, giảm dư nợ vay.  

- Trên cơ sở cơ cấu lại nợ vay, Công ty cố gắng tất toán ngân hàng và tổ chức tài 

chính như Agibank – Miền Đông, Quỹ đầu tư Long An,…...  

3.3   Về tổ chức – nhân sự: 

-    Bài học rút ra từ những năm qua đó là: Mô hình tổ chức sản xuất hiện tại chưa 

thật sự phù hợp với năng lực tổ chức, còn mang tính bao cấp làm cho Doanh nghiệp 

lúng túng, bị động, hiệu quả thấp. Từ năm 2018 Công ty đã thực hiện quá trình chuyển 

đổi mô hình tổ chức SXKD cho phù hợp với mục tiêu là nâng cao hiệu quả SXKD, 

chấm dứt mô hình bao cấp chuyển sang mô hình SXKD mới, không còn bao cấp làm 

thay, phát huy tính chủ động của các đơn vị thành viên. 

- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng tinh giản, hiệu quả phù hợp nhu 

cầu với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Ban hành các quy chế, chính sách 

nâng cao năng lực điều hành, nâng cao năng lực hoạt động của công ty. Bổ sung, tuyển 

dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự mạnh.  

- Đẩy mạnh liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư sẽ tạo thành chuỗi giá trị khép kín 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc chuyển giao 

công tác điều hành theo mô hình Tổng giám đốc và Giám đốc Điều hành (CEO) theo 

đó thực hiện lộ trình chuyển giao công tác điều hành khi đủ điều kiện nhằm trẻ hóa 

đội ngũ lãnh đạo.  

- Tạo mọi điều kiện tốt để đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên nhằm đem lại 

hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, góp phần đưa Công ty sớm thoát khỏi 

tình trạng khó khăn ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo. 

3.4   Đảm bảo giá trị cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông: 

Hiện nay trị giá cổ phiếu của Công ty thấp hơn rất nhiều so với giá trị sổ sách, 

nguyên nhân chủ yếu do hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, năm 2018 và đầu năm 

2019 tăng trưởng âm do Công ty tăng vốn nhanh để đáp ứng nhu cầu về cấu trúc doanh 
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nghiệp. Mặt khác, tỷ lệ tăng về lợi nhuận chưa theo kịp nên ảnh hưởng đến thị giá cổ 

phiếu điều này có phần nào ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Do đó, năm 2019 

Công ty đã điều chỉnh về chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi 

nhuận tăng trưởng theo số liệu gần với thực tế thực hiện hơn.  

 Do có sự chuẩn bị kỹ từ trước năm 2019, Công ty bắt đầu triển khai các dự án lớn 

như: Quản Lộ Phụng Hiệp song song với các dự án thường xuyên từ các nguồn vốn 

địa phương, vốn ngành (Tổng cục đường bộ) nhằm đảm bảo duy trì chi phí thường 

xuyên ở các dự án lớn, đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng.  

 Năm 2018 kế hoạch sản xuất kinh doanh âm kéo theo giá trị cổ phiếu thấp đã ảnh 

hưởng đến quyền lợi và niềm tin của cổ đông, ban lãnh đạo công ty chia sẻ sâu sắc về 

những ảnh hưởng ngoài ý muốn này, Chúng tôi nhận trách nhiệm về những tồn tại, 

khó khăn này kéo dài hơn 10 năm qua. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty với kinh 

nghiệm, ưu thế về ngành nghề, thành tựu đã đạt được trong những năm vừa qua ... 

Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành các mục tiêu 

để ổn định Công ty, bù đắp những khó khăn và thiệt thòi của cổ đông. 

 Trên cơ sở đó Công ty sẽ phấn đấu thực hiện các giải pháp để phát triển SXKD 

nâng cao giá trị doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông, lợi ích của Công ty. Mặc khác 

Công ty cũng có kế hoạch quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty, với 

yếu tố cơ bản là ngành nghề kinh doanh xây dựng hạ tầng giao thông, với một đội ngũ 

có kinh nghiệm, với thâm niên tham gia xây dựng công trình trên 30 năm và đã đầu tư 

kinh doanh các dự án BĐS thành công như Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Khu dân cư Bến 

Lức.... để nhà đầu tư hiểu biết hơn về doanh nghiệp, yên tâm đồng hành cùng doanh 

nghiệp. 

- Trên đây là báo cáo tổng hợp hoạt động năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019. 

Từ kết quả đã phấn đấu đạt được trong những năm vừa qua, các mục tiêu trong năm 

2018 và những năm tiếp theo, để hoạt động của Công ty ngày càng ổn định và hiệu 

quả, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành cũng như sự đồng thuận 

trong toàn cổ đông, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh 
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doanh năm 2019, bù đắp lỗ trong các năm trước đây đảm bảo quyền lợi của cổ đông, 

chiến lược phát triển của Công ty. 

                     TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

                    DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG 

                    Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc 

 

 

                  (Đã ký) 

 

                 Phạm Đức Tấn 

 



CONG TY CO PI{AN DAU TU & PHAT TRIEN DV AN HA TANG
rHAr NiNrr DUONG

31121Kha VAn Cdn, P HiQp Binh Ch6nh, Q Thir Dric' TP HCM
Di0n thoai: 08 37269701 Fax:08 37269872

il.

Tp.HCM, ngdY 06 thdng 6 ndm 2019

BAo cAo rixn niNH QUAN rRI cdNc rY

Kinh gfri: D4i hQi tldng cO A6ttg

c6ng ty cP tliu tu & ph6t tri6n dg 5n h4 tang Th6i Binh Duong

Vd ccr c6u Thinh vi6n HQi tl6ng quin tri, bao gdrn,

Ong Phpm Dirc T6n - Cht tich HDQT, tham gia di6u hdnh;

Ong L€ Ngs" He - Thdnh vi6n HDQT, dQc lpp kh6ng di6u hdnh;

Ong Nguy6n Vf, BAo Hodng - Thdnh vi6n HDQT, dOc lpp lJrdng diOu hdnh;

Ong TrAn Van Hi6n - Thanh viOn HDQ, tham gia di6u henh.

Ong Dpng fne pnat - Thdnh vi6n HDQT, tham gia di6u hdnh.

Vtj Hoat tlQng cria HQi tliing quin tri:
Trong nlm2018, Hgi d6ng quin tri ctd thgc hiQn t6ng cQng 06 phiOn hgp; trong d6

c6 04 phiOn hgp dinh ky hdng quf vd 2 phi6n hgp bdt thucrng. Trong c6c phi€n h

c6c thdnh vi€n HQi d6ng 6n tri dd tham dg gAn nhu dAy du. C6c quytit einfr

qua tai cdc phi6n hgp HQi ddng qu6n tri ddu dugc tirt. ch c6c thinh vi6n nhSt ffi ca

HQi d6ng quin tri cld ban hdnh t6ng c6ng 04 nghi quy6t, 02 quy6t dinh dC chi dpo thgc

hiQn c6c vdn d0 sau:

1/V6 Cdng thc td chric:

--^. -). , , . +d 1 2 *- - r','
HQi il6ng quan tri dd chi dpo ti6p tpc kiQn todn, hodrn thi6n co cdu nh6n sg cdp cao

cua C6ng ty theo quy dfnh cua Didu lQ C6ng ty. Thpc hiQn tho6i v6n tqi cilc c6ng ty

thenh vi6n k6m hiQu qu6.

zNe Qufrn tri tliu tu

Lu6n 1u6n b6m s6t, nghiOn cr?u nim bat tinh hinh thi trudng d6 ra c6c quy6t dinh,

chtr trucmg, chi6n lugc kinh doanh phu hqrp v6i bi6n dOng cira ndn kinh tO vd tinh hinh

hopt dQng cua C6ng ty.

Xem x6t ph6 cluyQt c6c dg 6n dAu tu vd ngndtt v6n, nhdm d6m b6o c6c dg 5n co

tinh khi thi vd hiQu qui cao nh6t.

Theo d6i vd chi dao Ban T6ng gi6m d6c trong vi6c huy dQng vd c6n d6i nguiin v6n

d6 thuc hiQn c6c dg 6n, dim b6o dung ti6n d0 dd dO ra.

'.ry^,
/q)/ c,oNt

4l coi
E [,,i1 ru !r
*[ ou iI

Trang 112



Tho6i vdn tai c6c dg 6n kh6ng hiQu qu6.

3A/A Cdng thc giSm s6t quin lf tli6u hirnh

Thgc hiQn gi6m sdt chflt ch€ hopt dQng ctra Ban diAu hdnh vd c6c c6n b0 qu6n ly;

thucrng xuy6n rd so5t, phdn tich cdc b6o c6o tinh hinh ho4t dQng cua C6ng ty nham

ki6m so6t ch[t che chi phi, ti6n <10 triOn khai thr,rc hi€n c6c dg 6n, ngdn chpn vd hpn

cfr6 rui ro cho hoat dQng kinh doanh cua C6ng ty.

HQi d6ng quan tri ctd tham dg t6t ch cilc buOi hgp giao ban cria Ban diAu hdnh dO

chi dpo thqc hiQn vd khEc phUc kfp thdi c6c vu6ng^Ec ph6t sinh trong qu5 trinh thgc

hiQn c6c ngh! quy6t cria HQi d6ng quin tri c16 dO ra.

ilI. VG Ho4t dQng cfia thhnh vi6n HQi tl6ng quin tr! dQc l4p khdng di6u hinh.

C6c thdnh vi6n HQi d6ng quin tri dQc lap kh6ng di6u hdnh d6u ld nhirng thanh vi6n

co ndng lgc vdr kinh nghiOm trong c6ng t5c qu6n tri kinh doanh.CSc thdnh vi6n ndy cld
.r r -l ta | 1 r-! --l -I -^1^l:-^ - +f-^^ -L^ ^L^ TTI
rnam oU oay qu c5c cuQc hgp qu6n trf vdr c6 nhirng d6ng g6p cho HEQT nhfrng f ki6n

c6 gi6tri.

T6m lai k6t qu6 s6n 
"uAt 

kinh doanh ndm2018 dC thO hien sg n5 lgc cria HQi ddng

qu6n tri, Ban Gi6m d6c cli6u henh vd todn th6 c6n b0 - nh6n viOn C6ng ty.

t<6t qud th0 hign ndi bQt ld de ti6p cpn dugc nhiAu dg 6n xdy dpg hp tAng

BDS dua viro thr,rc hiQn c o k5 hopch 2019. Bdn cqnh k6t quA d6, COng ty

khai m4nh mE c5c chucrng trinh tdi c6utruc doanh nghiOp, t4p trung gi6m du n

hdng d6 co nhirng dong g6p tich cgc viro vipc ldnh m4nh n6n tdi chinh ctr

nghiQp. Nhirng k6t qui t6t qnutt trgng ndy dd g6p phAn 6n dinh vd t4o dir p

doanh nghiQ

Pham Dftc TAn

Trang212



c0Ho rr
cci Pultq

Wlll'^Ll.

cONc rv cO pnAN oAu rrl.c pnAr rnrnN oU AN n4 rAnc
INAT NiNrr DIIONG

3ll2ll(JraV4n Cdn, P HiQp Binh Ch6nh, Q Thir Drlc, TP HCM
DiQn thoqi: 08 37269701 Fax: 08 37269872

.co Website:www.ppt

Tp.HCM, ngdy 22 thdng 05 ndm 2019

nAo cAo cua BAN KIEM soAr
hinh tdi ch{nh vd hogt it,ng sdn xuiit kinh doqnh nd.m 2018 cfia

g ty cA phiin itiiu tw & phtit fii6n dry dn hg ing Thdi Binh Dwong

Kinh gfri: D4i hQi tl6ng cO e6ttg

C6ng ty CP tIAu tu & ph6t fii6n dq 6n h4 tAng Th6i Binh Duong

Thgc thi tr6ch nhiQm vd quydn hpn cua Ban ki6m so6t theo chric ndng vd

nhiQm vp dd quy <linh trong di6u l9 C6ng ty vd Lu4t doanh nghiQp, trong ndm 2018

Ban kitim so6t dd ki6m tra gi6m s5t tinh hinh tei chfnh vd hopt dOng ctra C6ng ty,

c6ng t6c di0u henh cua HQi ddng quan trf vd Ban T6ng giimd6c, cflng nhu viQc tudn

thir c6c Nghi quytit cira Dpi hQi d6ng cO ddng. Ban ki6m so6t b5o c6o D4i hQi d6ng

cO d6ttg c6c nQi dung sau:

I. Dinh gii viQc thqc hiQn cdc nghi quytit .iia Dai hQi tldng c6 d6ng vdr

nghi quy6t cira IIQi tliing qufln tri:

1. COng ry de thuc hiQn kti hopch sin xu6t kinh doanh ndm 2018 do Dpi hQi

ctdng c6 ddng thuong ni6n n[m 2018 dA ra, cp th6 ld:

Don vi t{nh: triQu d6ng

Ki5t qui san xuAt kinh doanh ndm 2018 kh6ng d4t so v6i k€ ho4ch theo Nghi

quyiSt Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2018 tld th6ng qua.

Nguyen nh6n chir yi5u ld do kh6 kh6n vC ng,riln v5n vd dcrn hirng x6y l6p, c6c

c6ng trinh c6 thdi gian chuAn bi k6o ddi, n6n ndm 2019 gi6 tri s6n lugng x6y l6p vd

Chi ti6u KG hoach
Dd thqc

hiQn

Ti le hohn thhnh
k6 ho4ch

Sin lugng xAy l6p vlr v6n ddu tu r47.t55 53.1 50 36%

Doanh thu thudn (hqp nhat) t07.4r2 48.318 45%

Lgi nhuQn tru6c thuti (ho,p nhao 622 -t52.935 -24.587%



v6n clAu tu chi ttqt dugc 36Yo so v6i k€ hopch c16 ra. C6ng ty dd c6 nhirng gi6i ph5p

nhu: Chri clQng thpc hiQn viQc cat gi6m dAu tu vdo c6c dp 5n chua sinh ldi ngay vd
17 t  , al , ,a. 1 t r7 r I

chi tAp trung d6u tu thi c6ng cdc dp 6n do dang cho dtrt cli6m d6 bdn giao c6ng trinh;

Tpm dimg thi c6ng, tham chi ph6i huy hqp ddng d6 cat 15 o mQt sO Ag 6n chu dAu tu
(c6c Ban QLDA) chiln b5 tri v6n thi c6ng c6ng trinh (di6n hinh ld dp 5n COng vi6n
lich st vdn h6a - Qufln 9). B€n cpnh it6 Cdng ty dd chu dQng di€u chinh quy hopch,

cdng ndng mQt sO khu ct6t cira khu d6n cu <10 tang doanh thu vd lqi nhufn...Tuy
nhi6n c6c chi ti€u ndy v6n chua dat k6t qui mong m,r6n nhu ki5 hopch c15 i16 ra.

2. Dugc sU riy quy€n ctra Dpi hQi d6ng cO d6ng tpi kj'hop thudng ni6n 2018,

HQi d6ng qu6n tri dd chgn C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Dfch vp Tin hgc Tp. HCM
(AISC) ld dcrn vi ki6m to6n cho ndm tdi chinh 2018 theo Nghf quytlt 044{Q-HEQT-
2018 ngdy IOl7l20I8 cria HQi d6ng qu6n trf.

3. Trong ndm 2018, HDQT dd thpc hiQn viQc thay ct6i nh6n sg c6p quin ly, 
"U

th6:

- Ban hdnh Nghi quy6t sO +:/qO.HDQT-2018 ngdy t4tgt20l8 FIEeT de

quy6t dinh bO nhipm chric danh Ph6 T6ng Gi6m DOc cria 6ng Nguy6n Vdn Linh.

- Ban henh Nghi quy6t sO Stfqo.HDQT-20l8 ngdy 27tIU20r8 HDeT de

quytit dinh b6 nhiQm chric danh Ph6 T6ng Gi6m DOc cria 6ng Dqng ThC Phdt.

- Ban hdnh Nghi quy6t so szlqo.HDQT-2018 ngdy 2711112018 HDQT de
A, t. t .x r .A 1 ' r r , , \ \

quy6t ilinh mi€n nhiQm chric danh Ph6 T6ng Gi6m D6c cria 6ng TrAn Vdn Hi6n.
,

II. Thim {Iinh bio cfo tiri chfnh nIm 2018:

1. Ban ki6m so6t dd rd so6t B5o c6o tdi chinh ndm20L8 dugc ki€m todn dQc

lpp bdi C6ng ty TNHH Ki6m todn vd Dich vu Tin hgc Tp. HCM, ph6t hdnh 86o c6o

tdi chinh cld ilugc ki€m to6n vdo ngey 091412019.

2. B5o c6o tdi chinh ndm2018 do C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Dich vp Tin
hgc Tp. HCM thgc hiQn d6m b6o tfnh hgrp phdp theo ch6 dO kC to6n vd 1u4t k6 to6n
hi6n hdnh, khdng c6 trudng hg'p b6t thucrng ndo dugc ph6t hiQn khi gi6m s6t kitim
to6n tdi chinh. 86o c6o tdi chinh c15 ph6n 6nh hqrp l)i tinh hinh tai chfnh ctra C6ng ty
tpi thoi di€m ngdy 3111212018 cflng nhu kt5t qui kinh doanh vd luu chuyiSn ti6n tQ

trong ndm 2018.

Ban ki6m so6t th6ng nh6t vbi cilc nQi dung cria B6o c6o tlri chinh vd f ki€n
cira ki6m to6n tr6n blo cilo tdi chinh da ki6m to6n ndm 2018.
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III. C6ng tdc tlidiu hirnh cfra HQi tliing qufrn trivi Ban T6ng gi6m tliic:
r A. a 1 I t. t .(

Trong bOi canh nen kinh t€ vdn cdn gflp nhi6u kh6 khdn, mflc du Ban Gi6m

d6c diAu henh ctd c6 nhi6u n6 luc trong c6ng t6c quin lf, di6u hdnh san xu6t kinh

doanh. Tuy nhi€n do c6 nhiOu kh6 khan vC ngu6n vtin vd don hdng xdy lap, c6c c6ng
trinh c6 thdi gian chuAn b! k6o dei, tinh hinh tri6n khai thgc hiQn <lAu tu cdc dg 6n

cdn chflm ...de anh hu6'ng rdtlond6n k6t qu6 s6n xu6t kinh doanh cria C6ng ty.

OOi vOi c6c dp Snxdy dUnghptdng giao th6ng: Ndm qua, do tinhhinhngu6n

^^r11 
i2111 r\

v6n ng6n s6ch hpn hgp 6nh hudng tryc ti6p d6n ddu tu c6ng. Ngu6n v6n dAnh cho

c6c c6ng trinh, dg 6n c6 nhi6u hpn cht! khitin c5c doanh nghiQp n6i chung va nh6t ld
ngdnh x6y dr,mg co sd hp tAng giao th6ng n6i ri6ng g?p nhiCu kh6 khdn trong vi6c
,.4 X 'ti6p cpn c6c ngu6n v6n phr,rc vp cho s6n xu6t kinh doanh, d6u tu ph6t tri6n.

Ban ki6m so6t ghi nhQn: Mdc du C6ng ty dd rdt tich cuc, cht dQng s6m tim
. , | ,.4mgi crich ti6p c4n v6i c5c chu d6u tu, c\c co quan ban nghdnh tir Trung ucrng d6n

J.t-A'
clia phuong... dC ti6p cpn c6c dr,r 6n, tim ki6m c6ng 6n viQc ldm, tuy nhi6n do sg canh

tranh kh6c liQt tr€n thi trudng n€n k6t qui vdn cdn hpn cne. fna ndng vd tri€n vgng
thlrc hiQn c6c dg 5n 16n theo dg tinh c6 th6 tri ddu quy 3l2OIg.

Tinh hinh chung cria thi trucmg dia 6c trong ndm qua c6 sr,r h5 trq cta m6t s6

chfnh s6ch cria nhd nu6c nhu: Gia hpn hiQu lyc di6u ki6n vd thri tgc chuy6n AOi aU

6n nhd 6 thuong mpi sang nhd d xd hQi, LuQt nhd 6 (sira ddi) cho ph6p Vipt ki6u
dugc mua vd sd hiru nhd 6 nhu ngudi trong nu6c, Lugt kinh doanh U6t dgng s6n (sria

ddi) quy dinh nhe dAu tu c6 quydn chuyi5n nhugng c6c dg SnbdtdQng s6n dd hodn
thdnh gi6i ph6ng mflt bing, giao dich b6t eqng s6n kh6ng bat Uugc ph6i th6ng qua

sdn giao dfch .v.v.. cQng th6m yi5u t6 le Hgi d6ng quAn trf vd Ban di6u hdnh ti6p tpc
r. I 1a a r 

'ctieu chinh c6ng ndng mQt s6 khu d6t, tdng diQn tfch d6t thucrng phAm d0 dua vdo
kinh doanh tai mQt sO ag 6n khu dAn cu ldm tdng ngu6n thu, tdng hi6u qui dAu tu
cua dg 6n.

BOn c4nh d6 Ban t6ng gi6m ddc dd tich cgc tim ki6m ntrimg dg 6n m6i c6
tiAm ndng nhim phuc vp s6n xu6t kinh doanh dem lai hiQu qud trong chii5n luoc ddi
hpn3cl6n5ndm.

Ban ki6m soSt kh6ngthey di€u gi b6t thucmg trong hoat dQng cria HQi ddng
quin tri, Ban T6ng gi6m d6c vd c6c cSnbQ qu6n ly ciaCdng ty. Ban kiOm so6t cho
ring HQi d6ng quin tri vd Ban TOng giSm ddc dA thuc hi€n dring theo quy6n vd nghia
vU quy clinh trong di€u lp C6ng ty vd ph6p luQt hiQn hdnh.
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STT Thhnh vi6n BKS Chri'c vg
{snv bit

tI6u/kh6ng
cdn lh thhnh

vi6n BKS

Sa nuai
hgp
BKS

tham du

ri le
tham du

Ly do
khdng

tham du

t Nguy6n Vin Linh Tr.ban 291612018

12t9t20t8
I l00Yo

2 Nguy6n Ngoc Scrn Th.vi6n 291612018 2 100%
a
J Nguy6n TrAn Nhdn Th.vi6n 291612018 2 100%

IV. Ho4t tlQng cfra Ban ki6m soft.

l. Th6ng tin vO thdnh vi6n Ban kitim so6t

2. Hoqt clOng gi6m s5t cfia Ban kiiSm so6t c16i v6i HDQT, Ban didu hdnh vd
cO d6ng.

- Dei di6n cria Ban ki6m so6t thucrrg xuy6n tham gia cilccuQc hgp cria fDeT
vd Ban TGD theo quy di"h. Tqi citc cuQc hgp, dqi di6n cua BKS thucrng xuy6n c6

, , t.A
ctrc y ki6n ph6t bi€u v6i HDQT vd Ban TGD theo chirc trSch cria minh vd c6c m6t
c6ng t6c quin tr!, qu6n Ij', giSm s6t di6u hdnh...li€n quan d6n hoat d0ng s6n xu6t
kinh doanh cria C6ng ty.

- Ban ki6m so6t thulng xuy€n xem x6t, g6p y vd c6c v6n d0 ho4t d6ng thr,rc

hi6n c6c Nghi qrytit cria Dpi hQi c6 d6ng vd HQi d6ng qu6n tri d6i v6i HQi d6ng qu6n
trivd Ban didu hdnh cria c6ng ty.

- Trong ndm2018, Ban ki,5m so6t t6 chirc 02 phi6n hgp. Tron gcScphi6n hgp,
c6c thdnh vi6n ban ki6m so6t dd tham dg dAy dir. C6c bi6n b6n hgp d6u dugc tdt ch
c6c thdnh vi6n nh6t trf cao.

3. VC nhAn sg ban Ki6m sorit.

Ngdy 12 thdng 9 ndm 2018 Ban ki6m sodt C6ng ty nhQn duoc dcm xin tir
nhiQm cfia 6ng NguySn Vdn Linh vO viQc tir nhiQm chfc danh Thenh vi6n ban Ki6m
soft, ddng thoi kh6ng cdn le Thenh vi6n Ban ki6m so6t kti tu ngdy l2l9l21lg.

- Vi0c bau b6 sung thenh vi6n BKS, chc thdnh vi6n cdn lpi cria BKS th6ng
ntr6t trintr ra kj' hqp DHDCE thucrng ni6n 2019.
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V. KOt lufln:

Nhin chung, hogt dQng cria C6ng ty trong ndm 2018 dOu tudn thri thing ludt
phSp vd di6u lQ C6ng ty. Ban ki6m so6t dd thgc hiQn cdng viQc cria minh v6i su phOi

hgrp ttit ft FDQT, Ban Gi6m d6c di6u hdnh. Ban kiOm soiit dd tham dy c6c cuQc hgp
quan trgng cua HQi ddng qu6n tri vd Ban T6ng gi5md6c, duoc ti6p cfn vd cung c6p
rX a 1

ddy ctu cdc th6ng tin theo y6u c6u d6 phr,rc vg c6ng vigc.

Chirng t6i sE titip tpc chri trgng theo d6i giSms5t mgi hopt dQng ctra C6ng ty
vd theo d6i gi6m s6t vi6c triiSn khai thgc hien kC hoach s6n xu6t kinh doanh cria C6ng
ty trong ndm2079; c6ng t6c qu6n li tdi chinh COng ty, nh6t ld tinh hinh chi ti6u trong
c6ng t5c qu6n Iy; co c5.t ttg vay, xem x6t ki6m so6t c6c b6o c6o tdi chinh dinh k'
quy, b6n ni6n vd cA ndm; cffng nhu ti5p tpc ph6i hqp chdt ch6 v6i HQi d6ng quan tri

\h 
-ivd Ban T6ng gi6m d6c dd thgc hi6n tdt chirc ndng cria minh, dAm bio hoat dQng an

toan ldnh manh cho C6ng ty.

TrOn ddy ld b6o cito cta Ban ki€m so6t.Kinh trinh Dpi hQi d6ng cO d6ng
thudrng ni6n ndm 2019.

TM. BAN rrNNN SOAT

XU;'7^;; N)oln



cONc ry co pnAn BAu rU c pnAr rRrEN nt/ AN n4 rANc
ffi::ng=;1s*#i;= rffAl giNH DUONC

31121KhaVan Cdn. P Hi0p Binh Ch6nh, Q Tht Dftc, TP HCM31121KhaVan Cdn, P HiQp Binh Ch6nh, Q Tht Dftc, TP HCM
DiQn tho4i: 08 37269701 Fax: 08 37269872

Email: info(@ppt .vn Website: wry"w.ppi V

56:l6J lTTr-HDQT Tp.HCM, ngdy 06 thdng 6 ndm 2019

TO TRINH
cAc Ner DUNG xrN V KIEN co DONG

DAr HeI ooxc cO oflNG (DHDCD) THIIONG NIfN 20rs

Cdn c{r:

- Ludt doanh nghiQp ndm 2014 dd dwqc QuiSc hQi th6ng qua;

- Diiu tQ C6ng ty t6 phin Ddu ta vd Phdt tri€n Dry dn Hq tdng Thdi Binh

Daong,'
- Cdc tdi ti€u trinh y kiAn Dqi h/i d6ng t6 dOng (ddng tdi tqi Website C6ng ty

hodc dinh kdmfile Tdi li€u Dqi h1i).

HQi d6ng quAn tri dq trinh Dai hQi d6ng c6 dOng thttcrng ni6n nim 2019 xem x6t

vd th6ng qua c6c nQi dung sau:

NQi dung 1: Th6ng qua B6o c6o k6t quir ho4t dQng SXKD ndm2018, b5o c6o

tinh hinh qu6n tri C6ng ty ndm 2018, b6o c6o hopt dQng ctra Ban kiOm so6t ndm 2018,

b6o c6o ho4t dQng ctra HQi d6ng quin tri ndm 2018 vd ph6 chuAn b5o c6o tdi chinh

ndm 2018 dd dugc ki6m to6n.

Cdn cri b6o c6o ktit qu6 hoqt dQng ndm 2018 cirng c6c titi liQu dinh kdm (86o

c6o thudng ni6n, b6o c6o tdi chinh ndm2018, b6o c6o trong dpi hQi, b5o c6o cria Ban

ki6m so6t) kinh trinh Dai hQi d6ng c6 ddng th6ng qua 86o c5o k6t qui hopt dQng s6n

xuAt kinh doanh ndm2018 vd ph6 chu6n b6o c6o tdi chinh ndrn 2018 ctra C6ng ty.

NQi dung 2: Th6ng qua K6 ho4ch c6c chi ti6u kinh doanh ndm2019

C5c chi ti6u chu y6u cho k6 hoach kinh doanh ndm2019:

- SAn lugng xAy lip vd v6n dAu tu: 86.000.000.000 d6ng;

-l 
I r ,1 a/  1.. r\l

- Tdng doanh thu: 66.910.000.000 d6ng;

- Lqi nhuQn trudc thu6: 418.000.000 d6ng.

NQi dung 3: Trinh Dai hQi ph6 duyQt nQi dung: kh6ng ph6n ptrOi tqi nhufn (c6

tric) nbm 2018 do lgi nhufn sau thu6 dm vir th6ng qua kti hopch cO tric nFm20I9.

o Phffn phdi tqi nhufln 2018: Lqi nhupn sau thu6 ndm 2018 ld: A-
t52.g35.000.000 d6ng (theo b5o c6o tdi chinh hqp nh6t nEm20I8 dd dugc ki6m to6n).
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Do k6t qui s6n xu6t kinh doanh ndm 2018 bi 16 n6n HDQT trinh EHDCD tht5ng nh6t
r. A t

Kl'long cnla co tuc.
a,o KG ho4ch chia c6 trl'c nim 20192

Do lqi nhufn tru6c thu6 ndm 2019 theo k6 ho4ch ld 418 triQu ddng, chua th6 btr

d6p dri 15 tUy k5 tru6c d6 n6n HDQT trinh EHDCD th6ng ntr6t t<trOng chia .6 tir"
trong ndm tdi chinh 20lg (duqc quy rlinh tqi Di€m b khodn 2 diiu 132 "trd c6 tthc" -

luQt Doanh nghiQp 2014).

NQi dung 4: Trinh dAi hQi ph€ duyQt viQc kh6ng chi tr6 thi lao cho HQi ddng

qudn trf vir Ban ki6m so6t nim 2018.

Do k6t qui s6n xu6t kinh doanh ndm 2018 bi 16 n6n th6ng nh6t kh6ng chi trh

thu lao cho c6c thenh vi6n HQi ct6ng qu6n tri vd Ban ki6m so6t ndm tiri chfnh 2018.

NQi dung 5: Trinh dai hQi ph6 chuAn t6ng du to6n thi lao cho cdc thdnh vi6n

HQi d6ng qu6n tri vd Ban ki6m so6t cho ndm tdi chinh 2019ld:

Do tinh hinh sin xuAt kinh doanh cria C6ng ty cdn nhi6u kh6 khdn, doanh thu

vd lgi nhuQn theo k6 hopch 20Ig th6p vi vpy HDQT vd BKS th6ng ntr6t WrOng nhQn

thr) lao.
z:

NQi dung 6: Trinh EAi hQi uy nhiQm cho HDQT lqa chon C6ng ty ki6m to6n 
-+911

cho ndm tdi chinh 201s. :}t?i
t u vi t'Hi

.t^. 4). c r ' , I 1 n ,

HQi ddng qu6n tri trinh Dai hQi ddng c

ddm ph6n lr,ra chgn mQt trong c6c c6ng ty ki
ban chimg kho6n Nhh nu6c chAp thufln thr,rc h .

ndm20l9 cho COng ty.

NQi dung 7: Trinh Dai hOi n6i dung miSn nhiQm vd bAu bO sung thdnh vi6n Ban
' .;. r .A
ki€m so6t nhiOm ki'2018-2023.

Cdn ca quy" dinh tqi Diiu lQ C6ng ty, quy che biu cft/ang ca vd quy dinh phdp

luqt.

Vdo ngdy 121912018, Ong Nguy6n V[n Linh dd gui dcrn xin tir nhiQm thenh
r ..1.

vi€n Ban kiem so6t cdng ty c6 phAn dAu tu vd ph5t tri6n dg 6n hp tAng Th6i Binh

Ducrng. Nuy, HDQT kinh trinh Dai hQi d6ng th6ng qua viQc miSn nhiQm tu c6ch thanh
r .l ,, \Tvien Ban ki0m so6t v6i 6ng Nguy6n Vdn Linh; ddng thdi xem x6t bdu bd sung 01

(mOt) thenh vi6n Ban ki6m soat nhi6m ky (2018 -2023) OC eam b6o du sO lu.ntg thenh

vi6n theo quy dinh.
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PhAn n6i dung ndy sd do 6ng Nguy6n Trgng Quang - Truong ban kii5m phi6u

clgc th6ng qua quy ch6 UAu

Kinh trinh Dai hQi il6ng cO d6ng xem x6t vd biOu quytit thdng qu

TM. HQI DONG QUAN TRI

Trang313



c0xc ry co puAN oAu rU c puAr rnrnN DU AN u4 rAt.lc
THAI BINH DI.IONG

31121KhaV4n CAn, P HiQp Binh Ch6nh, Q Tht Dric, Tp HCM
DiQn tho4i: 08 37269701 Fax:08 37269872

.vn Website:

56:,{8B |TTr-HDOT Tp.HCM, ngdy 25 thdng 6 ndm 2019

TO TRiNH
vn v$c BAU nO suNG THANH vrtN BAN KrEM soAr
cHo THOI crAN coN LAr CtA NHrEM ri ZOrS - 2023

Kfnh trinh: Dgi hQi tldng cO OOng

- Cdn cdr Diiu lQ C6ng ty ,ii phdn Ddu tu vd Phdt tri6n Du dn Hq ting Thdi
Binh Duong;

- Cdn cu quy che bau ca, ung crh b6 sung thdnh viAn Ban ki€m sodt cho thdi
gian cdn lai cfia nhiQm ki 2018 - 2023;

- Cdn cilr di crh, {rng crh thdnh vi€n Ban Kiem sodt nhi€m k) ndm 2018 - 2023
o I -^cua c6 d6ng vd nh6m c6 d6ng.

HQi d6ng quin tri dQ trinh Eai h6i cl6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 20lg xem x6t
vir th6ng qua c6c n6i dung sau:

NQi dung 1: VG viQc xem x6t th6ng qua viQc mi6n nhiQm tu c6ch thinh vi$n
Ban Ki6m so6t tl6i v6i 6ng Nguy6n Vin Linh.

Vdo ngdy 121912018, Ong Nguy6n Vin Linh d5 gui dcrn xin tir nhi€m thd
viOn Ban ki6m so6t cdng ty cd phAn ddu tu vd ph6t tri6n dg 6n hp tAng Th6i Bi
Duong. Nuy, HQi d6ng qu6n tr! kinh trinh Dpi hQi d6ng th6ng qua viec .Gn nhi€m tu
c5ch thdnh vi6n Ban ki€m so6t v6i 6ng NguySn V6n Linh.

NQi dung 2: Vij viQc bAu cfr b6 sung th)rnh vi6n Ban Ki6m soft cho thtri
gian cdn l4i cria nhiQm ky 2013 -2023;

- DC d6m b6o du sd lucr-ng thenh vi6n Ban ki6m so6t thdi gian cdn lai cria nhiQm
kj' 2018 - 2023 thi sd tucr,ng cdn b6 sung ld 01 thenh vi6n.

- D6n thdi di6m ngdy 251612018, c6ng ty dd nhfln dugc don dO cu 01 ngudi dri
di6u kiQn le thenh vi6n Ban ki6m so6t nhu sau:

Ong Pham Dric T6n n6m giir 5,3yo t6ng s6 cd ph6n c6 quydn bidu quy6t li6n tuc
hon 6 th6ng, d€ cri:

Ong Luu Chitin ThEng Sinh ngdy t4l4ltg86
CMND s6: 183207105 Ngdy cdp 2711012017 Noi c6p c.A Hd Tinh
Dia chi thulng tru: Phri Gia - Hucrng Khu0 - Hd finh
Trinh d6 chuy6n m6n: K! su cAu duong
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HQi d6ng quin tri kinh trinh Dai hQi ddng cd d6ng th6ng qua:
nA r r Xo SO lugng bOu b0 sung thdnh vi6n Ban ki6m soSt ld: 01 thenh vi6n;

e Th6ng qua danh s6ch img cir vi6n Ae Uau b6 sung thdnh vi6n Ban ki6m sodt

ld: Ong Luu Chii5n Th8ng A! hch dinh kdm)

Kfnh trinh Dpi hQi dOng cO d6ng xem x6t vd bi6u quy6t th6ng qua.

Ph4m Dtfrc T6n

TM. HQI DONG Q

:TJ,l,llill'l[
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c0Nc ry co puAN DAU rU c pnAr rnrnN tU An HA rANc
rffi"*i*;y€;€ rHAr niNrr DUONG

31121Kha V4n Cdn, p HiQp Binh Ch6nh, e Tht Eric, Tp HCM
DiQntho4i: 0837269701 Fax:08 37269972

Email: info@npigroup.com.vn Website: www.ppiqroup.com.vn

SO ll rcrr-nnQT Tp.HCM, ngdy I0 thdng 7 ndm 2019

TO TRiNH
cAc Ner DUNG xrN.f xrnN co DONG

DAr HQr DoNG C6 OONG (DHDCD) THTIONG NrtN 20rs

Cdn c{r:

- LuQt doanh nghiQp ndm 2014 dd duqc Qu6c h6i th6ng qua;
- Diiu tQ C6ng ty 

"6 
phdn Di.u tu vd Phdt tuidn Da dn Hq tdng Thdi Binh

Duong;
- Cdc tdi ti€u trinh y kiAn Dai h\i d6ng c6 dong (ddng tdi tqi Website C6ng ty

ho\c dinh kdm file Tdi li€u Dqi h)i).
rt^. +l aA , \ r 'HQi il6ng qu6n tri dQ trinh Dai hQi d6ng c6 ddng xem x6t vd th6ng qua c6c n6i

r r rldung sau: VO viQc mi6n nhiQm vd bAu b6 sung thdnh vi6n H6i d6ng quAn trf.
1. vi) viQc xem x6t th6ng qua viQc mi6n nhiQm tu c6ch thirnh

-xoong quan trl:
Vdo ngdy 121612019, Ong L6 Nggc Hd de grii clcn xin tri nhiQm thdnh vi6n

ddng qu6n tri c6ng ty c6 phdn clAu tu vd ph6t tri6n dg 6n ha tdng Th6i Binh Ducrn
Nuy, H6i d6ng qu6n tri kinh trinh Dai hQi cl6ng cO d6.rg xem x6t th6ng qua viQc mi6n
nhiQm tu c6ch thdnh vi6n H6i <16ng quin trf ddi v6i 6ng L6 Nggc Hd.

2. Bnu b6 sung thhnh vi6n HQi tl6ng quin tri cho thcri gian cdn l4i cfia
nhiQm ky 2018 -2023:

OC Aam bio s6 lugng thdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri theo quy dinh tpi DiAu lQ

c6ng ty c6 phAn dAu tu vir phdt tri6n du inhqtAng Thdi Binh Ducmg, tudn tht y6u cAu
qu6n tri d6i v6i c6ng ty ni6m ytit, H6i tl6ng qu6n tri kfnh trinh Dai hQi cl6ng c6 d6ng
xem x6t vi6c bAu b6 sung thanh vi6n HQi d6ng quin tri cho thoi gian cdn lpi cria
nhi6m k'' 2018 - 2023 nhu sau:

NA'- 56 lugng bdu bd sung: 01 thanh vi6n;

- Ti6u chuAn: theo quy dinh tai Di6u 16 c6ng ty vd quy dfnh cria ph6p luat hiQn
hdnh;

Phdn n6i dung ndy sE do 6ng Nguy6n Trong Quang - Trucrng ban ki6m phi6u
dgc th6ng qua quy ch6 bAu.

vi6n H6i ffi
w
'":l c0iPt
E loil ru ri I

r\ Nrir

Trangll2



Td trinh ndy ld ndi dung dugc b6 sung cria td trinh s6 t OgltTr-HDeT ngdy
061612019 vd c5c ndi dung xin y ki6n cd ddng tai kj'hqp DAi hQi ddng c6 cl6ng thuong
ni6n nlm 2019.

Kfnh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng xem xdt vd bii.lu quytit thOng qua.

TM. HQI DONG QUAN TRI

iir Orc t6n

Trang2l2



ceNG HoA xA ugr cnu xcni.l vrpr NAM
DQc lgp - Tg do - H4nh phrfic

DoN DE ctl rHANH vrtN BAN KrEM soAr NHrEM ri. zors -2023

Kinh g&i: D4i hQi tl6ng cd d6ng vh Ban ki6m sodt

C6ng ty CP tIAu tu vir phrit tri6n dg rin h4 tAng Th6i Binh Duong

He t6n c6 d6ng: PHAM DIIC fAX
CMND s6: 023451654 Ngdy cdp:301812007 Noi c6p: cA TP.HCM

Ngucri dai di6n theo phdp luft (ntiu c6):..

HiQn dang so hiru/ dugc uy quy6n:2.5s9.39s co phdn, chi6m s.3%v6n di6u 16.

Tucrng img t6ng giStritheo mQnh gid:25.593.980.000 d6ng

Thdi gian sd hfru tir ngey 1911012016 d6n nay

DO nghi Eai hOi d6ng cO ddng vd Ban ki6m so6t - C6ng ty CP dAu tu vd phdt tri6n du
funhqtAng Th6i Binh Duong (PPD cho T6i cl6 cri:

Ong, Luu Chitin Thing

CMND/CCCD/HO chi6u s6: 183207105 Ngdy cdp 2711012017 Noi c6p C.A He finh
Dia chi thucmg tru: Phri Gia - Hucrng KhuO - He finh
Ldm img cir vi6n tham gia vdo Ban ki6m so6t cria C6ng ty CP ddu tu vd ph6t tri6n dp
SnhqtAng Th6i Binh Ducrng (ppD nhiQm ky 2018 _ 2023 tpi kj,hqp oaih6i d6ng c6
cl6ng thudrng ni6n ndm 2019 cria C6ng ty CP dAu tu vd ph6t tri6n dr.r rln np tAng ihai
Binh Ducrng (PPD.

Xin tr6n trong c6m crn.

HO so ftng cfc viAn kim rheo:
- Bdn sao CMND/CCCD/HO chidu
(sao y,c6ng ch*ng);

- So y€u ly lich cila *ng viAn ftheo mdu).

Ngdy. ...thdng{.. ...ndm 2019

(Ky, ghi rd hp t€n vd dtiu (n€u c6))



c NG HoA xA Her cnu Ncnin vrET NAM
DQclip - Tg do - H4nhphfc

Tp. HCM, ngiry 24 th6ng 06 ndm20I9

LV LICH TRICH NGANG
(Dung cho c6c img vi6n BKS)

1/ Ho vd t6n: Luu Chi6n Th6ng
2l Gi6i tinh: Nam
3/ Ngdy thhngndm sinh1410411986

4/ Noi sinh: Phri Gia - Hucng KhC - Hd finh
s/ SO CMND/CCCD (hQchitiu): I 83207 105

Ngdy cdp:2711012017 Noi c6p: CA. Hd finh
6/ Qu6c tich: Vi6t Nam
T lDAtn tQc: Kinh
8/ Dia chi thucrng tru:Phri Gia - Hucrng KhC - Hd finh
9/ SO di6n tho4i: 0914.650.870

10i Dia chi email: Chien.thang00S@gmail.com
11/ Trinh dQ chuy6n mdn: K! su xdy dgng cAu dudng
l2l Qudtrinh cdng t6c (tu ndm 18 tu6i dt5n nay):

+ 18-23 tu6i ld sinh vi6n truong Dai hoc B6ch Khoa Dd Ning.
+ 24-27 tu6i ldm vi€c o Dd Ning.
+ 28-33 tu6i lam viQc o Cdng ty CO phAn dAu tu vdr ph6t tri6n du 6n ha tAng Thdi
Binh Duong.

13/Chric vu hiQn taitai c6ng ty cd phdn dAu tu vd ph6t tritin drr 6nhqtAng Th6i Binh
Ducrng: Ph6 phdng Kinh Doanh - Dp An.
l4l T€n c6c cdng ty dang n6m gifr chric vu Thdnh viOn HDQT vd ciic chric danh quin ly
kh6c:

15/ SO CP nim git tai c6ng ty c,6 phAn vd dAu tu ph6t triOn du irr hatAng Th6i Binh
Duong: 0%

16l Circ lcri fch c6 liOn quan t6i cdng ty (n6u c6): Kh6ng
l7l Quy6n lgi mdu thudn v6i cdng ty (n6u co): Kh6ng
l8l Cac th6ng tin kh6c (ntiu c6):...
T6i cam doan nhfrng ldi khai tr6n d6y ld dring sW

tru6c phrip luflt vd cam k6t thg.- hi6n nhi6m vu cia
n6u duoc bAu ldm thdnh vi6n BKS.

that, n6u sai t6i xin chiu trdch nhi6m
thdnh vi€n BKS m6t c6ch trur,g thuc

NGUOI KHAI

w/lt.

L,i,' d',e lfa'rI



pHU LUC sO ot
APPENDIX 03

BAN cuNG cAp ru0Nc rnl
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hdnh kim theo Th6ng ta s6 155/201S/TT-BTC ngdy 06 thdng I0 ndm 2015 ct)a BO Titi
chinh ha6ng din c6ng b6 th6ng tin tuAn thi tnrdng chung khodn)

(Promulgatedwith the Circular No 155/201S/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry
of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHia VIET NAM
DQc l{p - Trp do - Hgnh phric

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
fndependence - Freedom - Happiness

sAN cuNG cAp rHONG TrN/cIRftIcuLL(rM vrrAE

Kfnh grii: - Uy ban Chung kho6n Nhd nu6c
- So Giao dich chring kho6n

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

l/ Ho vd Gn lFull name: Luu Chi6n Thans

2/ Gi6itinh/Sex:Nam

3/ Ngdy th6ng ndm sinh/Date of birth: 1410411986

4/ Noi sinWPlace of birth: Phri Gia - Hucrng Khe - Hd finh
5/ SO CMND (holc sO nEcnitlu)llD card No. (or Passport No.):183.207.105 NgirycdplDate
of issue 2711012017 Not cdplPlace of issue CA. Hd finh
6/ Qu6c ticht Nat io nat i ty : V ilt N am

7/ Ddnt)clEthnic:Kinh

8/ Dia chi thudrng trt/Permanent residence:phu Gia - Hucrng Khc - Fla finh
l/ SO eign tho1il Telephone number: 09 14. 650. 870

1 0/ Di a chi email I E m a i l : Chien.than g0 0 8 @ gm ai l. com

l1l Chric vu hi6n nay tai td chuc le ddi tugng cdng bO th6ng tin/Current position in an
institution subject to information disclosure Rules:ph6 phdng Du dn - Kinh doanh

l2l C6c chfc vu hiQn dang n6m giir tai td chftc khsclPositions in others companies;

13/ SO CP nim gifr: 0, chiiSm Toh vdn diAu l€, rrong d,o:/Number of sharesinpossession 0 ,
accountingfor 0 % of registeredcapital, ofwhich;



+ Dai diQn (t6n t6 chric ld Nhd nudc/c6 d6ng chi6n lugc/t6 chric khrlc) sd hiru:/possesson
be half of (State/strate gic inve stor/other institution) : Kh6ng

+ Crl nh0n so hiru/ Possess for own account; Kh6ng

l4l CLc cam k6t ndm gifr @6u c6)lOther commitment of holding shares (tf any): Kh6ng

l5l Danh siich

16lLqi ich li€n quan drii vdi c6ng ty tlai chring, qu! dai chring (ndu c6)lRelated interest with
public compqny, publicfund (f any); Khong

17l Quy6n loi mAu thu6n vdi cdng ty ilai chirng, qu! d4i chring (ntiu c6)/ Conflict interest
with public compqny, publicfund (f any): Kh6ng

TOi cam doan nhting ldi khai trdn ddy ld dring sU that, n6u sai t6i xin hohn toirn chiu tr6ch
nhi€m tru6c ph6p luQtll hereby certifu that the information provided in this CV is true and
correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGUOI KHAI /
DECLAR{NT

(K!,, ghi rd ho r€n)

L3,) di,tn

" Nguoi c6 li6n quan theo quy dinh tei kho6n 34 Di6u 6 Ludt Chung kho5n ngdy 29 th6ng 6 ndm
2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 2gth June
2006

nguoi co li€n quan cria nguoi khai lList of related persons of declqrqnt

STT TGn ci
nhin/t6

chri'c

Chfng minh/ tling kf kinh
doanh

Sii luqxg CP/CCQ nim
Bifr, fi 16 s0 hiru tr6n v5n

-.idr€u lQ cua cong ty

M5i quan
h6S6 Ngdyc6p

NcicAp

Luu Anh
Thao

0 Cha

2 Le Thi
LiQu

0 M9

J Nguy6n
Th!Bich

Ngqc

0 Vo

4 Luu Anh
Khoa

0 Con


