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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3602368420 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp ngày 19 tháng 08 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 10 năm 2015; 

- Vốn điều lệ: 750.000.000.000 đồng 

- Vốn chủ sở hữu: 1.002.116.648.494 đồng 

- Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

- Số điện thoại: (061) 896 6666 

- Số fax: (061) 8896 6668 

- Website: http://www.ldggroup.vn 

- Mã cổ phiếu: LDG  

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (tên trước đây: Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền) được 

thành lập và hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3602368420 do Sở Kế hoạch 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19 tháng 08 năm 2010. Kể từ khi thành lập, Công ty đã từng 

bước khẳng định vị thế của mình trên lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản: với vốn 

điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 750 tỷ đồng và 

hướng đến mục tiêu  phát triển bền vững, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bất động sản 

đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng 

nguồn lực tài chính và nhân sự,  khẳng định tên tuổi trên thị trường bất động sản Việt Nam.  

Ngày 05/08/2015, Công ty đã nhận được quyết định số 325/QĐ-SGDHCM của Sở Giao 

dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu LDG. Ngày 12/08/2015 

cổ phiếu LDG đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

Ngày 30/09/2015, Công ty đã chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 

thành Công ty Cổ phần Đầu tư LDG theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ của 

Đại hội đồng cổ đông bất thường LDG ngày 30/09/2015. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã ngành 

1  

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. 

6810 

(Chính) 

2  Xây dựng nhà các loại 4100 

3  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 

4  
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. 
4210 

http://www.ldggroup.vn/
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STT Tên ngành Mã ngành 

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

6  Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118 

7  Trồng cây ăn quả 0121 

8  Trồng cây chè 0127 

9  Điều hành tua du lịch 7912 

10  Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920 

11  

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản; 

quảng cáo, quản lý, định giá bất động sản 

6820 

12  Chuẩn bị mặt bằng 4312 

13  Trồng cây hồ tiêu 0124 

14  Trồng cây hàng năm khác 0119 

15  Trồng cây điều 0123 

16  Trồng cây cao su 0125 

17  Trồng cây cà phê 0126 

18  Đại lý du lịch 7911 

19  Xây dựng công trình công ích 4220 

20  Phá dỡ 4311 

21  
Lắp đặt hệ thống điện 

(trừ xi mạ) 
4321 

22  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 

23  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

24  Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

25  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

26  

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Kinh doanh khu nghỉ dưỡng, khách sạn (không kinh doanh 

tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 

địa điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) 

5510 

27  

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

- Tư vấn, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện lắp đặt thiết bị 

công trình, thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; - Tư vấn, giám 

sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình Dân dụng 

Công nghiệp; - Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình. 

7110 

28  

Sản xuất các cấu kiện kim loại 

(không sản xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận về địa điểm). 

2511 

29  

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

Chi tiết: Gia công cơ khí (trừ xi mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại) 

( không gia công tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của 

2592 
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STT Tên ngành Mã ngành 

pháp luật). 

30  
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 
4933 

31  
Đại lý, môi giới, đấu giá 

Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản) 
4610 

32  

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

Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 

xây dựng 

4659 

33  Vệ sinh chung nhà cửa 8121 

34  Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129 

35  Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 

36  

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 

(không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận về địa điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định của pháp luật) 

2396 

37  
Cho thuê xe có động cơ 

(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 
7710 

38  
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
7730 

Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, 

tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang),… 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị. 

Mô hình quản trị của Công ty được thể hiện tóm tắt theo sơ đồ như sau : 

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
- Chi  nhánh Biên Hòa, Sàn giao dịch Trảng Bom và các Sàn Giao dịch tại TP.HCM của 

Công ty thực hiện các chức năng kinh doanh, giao dịch với khách hàng đối với các sản 

phẩm là đất nền biệt thự, nhà phố,... từ các dự án của Công ty và các sản phẩm thuộc các 

dự án bất động sản của đối tác. 
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- Chi nhánh Phú Quốc của Công ty được thành lập để quản lý, triển khai dự án Khu biệt 

thự du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp Grand World của Công ty tại Phú Quốc – Kiên 

Giang.   

- Văn phòng TP.HCM của Công ty được thành lập để quản lý, kịp thời điều hành hoạt 

động kinh doanh, điều phối hoạt động tại các chi nhánh và các dự án của Công ty trong 

cả nước.  

- Các công ty con, công ty liên kết của Công ty được thành lập hoặc mua lại để thực hiện 

mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc để thực hiện triển khai các dự án đầu tư 

trong từng thời kỳ. 

Cơ cấu bộ máy quản lý. 

Để đảm bảo thực thi các nhiệm vụ kinh doanh và đầu tư, Công ty tổ chức bộ máy quản lý 

thành 04 khối, bao gồm: Khối Đầu tư, Khối Xây dựng, Khối Kinh doanh – Tiếp thị, Khối 

Vận hành. 
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Đây là cơ cấu bộ máy phù hợp với thông lệ tại các công ty đầu tư phát triển dự án bất động 

sản vừa đảm bảo thực thi tốt các nhiệm vụ kinh doanh, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí hoạt 

động, giúp Công ty ứng phó linh hoạt với mọi điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau và việc 

điều chỉnh (nếu có) sẽ căn cứ theo yêu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh trong từng thời 

kỳ. 

- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của 

Công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật 

pháp và Điều lệ Công ty quy định. 

- Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân 

danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, 

trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường 

xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý 

rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 người do Đại hội đồng cổ 

đông bầu ra. 

- Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám 

sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ 

của Công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề 

cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, 

báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ. Ban kiểm soát của 

công ty có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 

- Ban Tổng Giám đốc: Gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc 

là người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, do Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc 

chuyên môn và các Giám đốc/ trưởng phòng chức năng. 

Các công ty con, công ty liên kết:  

Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 

Vốn điều lệ 

đăng ký 

(ngàn đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Công ty Cổ 

phần đầu tư 

xây dựng Đại 

Thịnh Phát 

57-59 Hồ Tùng Mậu, 

Q1, TP.HCM 

Kinh doanh bất 

động sản 

75.500 95,01% 

(*) 

2 Công ty Cổ 

phần du lịch 

Giang Điền 

 

104/4 ấp Hòa Bình, 

xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Bất động sản, 

du lịch sinh 

thái, nhà hàng, 

khách sạn 

272.760 87,68% 

3 Công ty 

TNHH Một 

thành viên Địa 

27 Đinh Bộ Lĩnh, 

P.24, Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 

Kinh doanh bất 

động sản, du 

lịch 

48.000 87,68% 

(**) 
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Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề 

Vốn điều lệ 

đăng ký 

(ngàn đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu 

ốc Đảo Ngọc 

4 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Du lịch Suối 

Mơ 

9 ấp 6, xã Trà Cổ, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

Kinh doanh bất 

động sản, du 

lịch 

150.000 93,99% 

(***) 

Ghi chú: 

(*) Tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Phát gồm: Công ty 

sở hữu trực tiếp 60,20%, Công ty sở hữu gián tiếp 34,81% thông qua Công ty Cổ phần Du 

lịch Giang Điền. 

(**) Tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc bao gồm: Công ty sở hữu 

gián tiếp 87,68% thông qua Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền. 

(***) Tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ bao gồm: 

Công ty sở hữu trực tiếp 58,30%, Công ty sở hữu gián tiếp 35,69% thông qua Công ty Cổ 

phần Du lịch Giang Điền. 

5. Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

Đưa LDG trở thành nhà phát triển dự án bất động sản có quy mô lớn, thuộc danh sách các 

Doanh nghiệp Bất động sản lớn tại Việt Nam, top 5 nhà phát triển dự án bất động sản du lịch 

nghỉ dưỡng. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Đầu tư phát triển dự án bất động sản du lịch tại các đặc khu hành chính kinh tế (Phú Quốc, 

Vân Phong, Vân Đồn) và các vùng có thế mạnh về du lịch biển, bao gồm: Phú Quốc, Vũng 

Tàu, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng... 

- Đầu tư phát triển dự án đô thị, đất nền, nhà ở tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam: 

TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu; 

- Mỗi năm Công ty đưa ra thị trường khoảng 200.000 m
2
 nhà ở, căn hộ và bất động sản nghỉ 

dưỡng, đồng thời tạo ra các loại tài sản có giá trị khai thác ổn định, lâu dài.  

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty. 

Trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư và kinh doanh, Công ty ý thức rằng sự phát triển 

và lớn mạnh của Công ty có phần đóng góp không nhỏ của các đối tác, khách hàng và các nhà 

đầu tư... vì vậy, phương châm hoạt động: “TẤT CẢ VÌ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG” 

là mục tiêu hàng đầu trong suốt quá trình phát triển. Vì vậy, không chỉ nỗ lực mở rộng kinh 

doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, Công ty còn hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện và 

tạo môi trường làm việc tối ưu cho cán bộ công nhân viên, quan tâm tuân thủ các quy định 

của nhà nước, tích cực hưởng ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường 
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sinh thái, lấy giá trị đóng góp cho cộng đồng là một trong những mục tiêu chính của chiến 

lược phát triển. 

Công ty luôn chú trọng đến những chính sách và hành động thiết thực nhằm hướng đến 

những mục tiêu vì lợi ích của cộng đồng với phương châm mang đến những sản phẩm bất 

động sản tốt nhất đến mọi người, mọi nhà. 

6. Các rủi ro:  

         Rủi ro về kinh tế 

Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế 

một quốc gia bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,... Sự biến 

động của các yếu tố này thường mang tính tác động hệ thống tới đa số các ngành nghề trong 

nền kinh tế.  

Trong bối cảnh kinh tế Thế giới đang trên đà phục hồi, với nhiều màu sắc và tốc độ khác 

nhau. Các tổ chức tài chính quốc tế cũng liên tục đưa các các điều chỉnh “giảm” đối với tốc 

độ tăng trưởng của kinh tế Thế giới và hầu hết các nước. Nền kinh tế của Hoa Kỳ và Tây Âu 

khôi phục không vững chắc, trong đó Hoa Kỳ đang tăng trưởng chậm lại. Kinh tế Trung Quốc 

cũng đang bước vào thời kỳ điều chỉnh mang tính chiến lược một cách quyết đoán (giảm tốc 

độ tăng trưởng về quanh 7% từ mức trên 10%, nhưng tăng cường nhu cầu trong nước, đẩy 

mạnh đổi mới KHCN, điều chỉnh tỷ giá linh hoạt hơn trong xu hướng quốc tế hóa đồng nhân 

dân tệ). Trong những tháng cuối năm 2015, Thế giới đang chứng kiến các sự kiện mất ổn định 

mới, làm tăng lên nỗi lo ngại ảnh hưởng xấu đến bức tranh chung của kinh tế thế giới trong 

trung hạn.  

Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số ít quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng. 

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 của Việt Nam 

ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng này cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và 

cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. 

 

 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê 

CPI bình quân năm 2015 so với năm 2014 chỉ tăng 0,63%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5% 



                                                                                                    Báo cáo thường niên 2015 

 

11 

 

của Quốc hội đặt ra. CPI năm 2015 có tốc độ tăng thấp nhất kể từ năm 2006 trở lại đây, bình 

quân mỗi tháng, CPI chỉ tăng 0,05%. Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực 

phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo 

dục) có xu hướng giảm dần và ổn định, năm 2015 lạm phát cơ bản chỉ tăng 2,05% so năm 

trước. 

Những chuyển biến của nền kinh tế cũng đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của 

Công ty. 

         Rủi ro về luật pháp 

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG là một công ty cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.HCM, mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Luật Bất động sản, các thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới có thể ảnh hưởng tới hoạt động của  

Công ty. 

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi 

trường pháp lý được xem là khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa thật sự 

hoàn chỉnh và ổn định, do đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.  

Rủi ro đặc thù  

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản việc tìm kiếm dự án, công 

tác đền bù, giải tỏa liên quan đến các dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án, 

công trình và sẽ tác động đến tình hình hoạt động của Công ty.  

Thị trường bất động sản phải chịu một áp lực lớn do hàng loạt chính sách điều tiết của Nhà 

nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường này còn nhiều điều bất cập, 

một mặt có quá nhiều quy định phức tạp, mặt khác lại không kiểm soát và điều tiết nổi thị 

trường giao dịch ngầm.  

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc 

nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần và tại Việt Nam hiện nay việc giải ngân vốn 

thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán 

giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Do vậy, đã có những ảnh hưởng 

không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ 

phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động.  

Bên cạnh đó, giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là thép luôn biến động 

bất thường làm ảnh hưởng đến chi phí tác động đến việc đến tăng giá vốn của các sản phẩm 

kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nền kinh tế đang tăng trưởng, nhu cầu về nhà ở, thuê cao 

ốc, văn phòng và đầu tư hạ tầng cơ sở đang tăng cao, Công ty đã có uy tín trong ngành, và có 

đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm trong ngành nên việc đảm bảo được kế 

hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra là khả thi. 

Rủi ro khác 

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động 

đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, 

động đất…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. 
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II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
Tăng/giảm 

(%) 

Doanh thu thuần 89.116 519.862 483,35% 

Lợi nhuận từ HĐKD 689 210.256 30.416,11% 

Lợi nhuận khác 38.882 874 -97,8% 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 37.528 162.493 332,99% 

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 37.203 154.319 314,80% 

         Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2014 và 2015 

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 tăng 332,99% với năm 2014 là do trong năm 2015 Công ty đẩy 

mạnh hoạt động bán hàng, doanh thu đến chủ yếu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

các dự án: The Viva, Khu dân cư Giang Điền, Sakura Valley. 

Tình hình biến động các khoản chi phí trong năm 2014 

Chỉ tiêu 
Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị % DTT Giá trị % DTT 

Giá vốn hàng bán 59.000 66,21% 237.267 45,64% 

Chi phí bán hàng 4.855 5,45% 31.492 6,06% 

Chi phí QLDN 24.574 27,58% 41.437 7,97% 

Tổng cộng 88.429 99,23% 310.196 59,67% 

                      Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2014 và 2015  

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban Điều hành 

Danh sách Ban Điều hành        

STT Tên thành viên Chức vụ 

1 Nguyễn Khánh Hưng Tổng Giám đốc 

2 Vũ Kim Điền Phó Tổng Giám đốc 

3 Nguyễn Cao Cường Phó Tổng Giám đốc 

4 Nguyễn Quang Đạt Giám đốc Tài chính 

5 Võ Đình Ban Kế toán trưởng 
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Tóm tắt Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành: 

Ông Nguyễn Khánh Hưng – Tổng Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Kim Điền – Phó Tổng Giám đốc 

- Ngày tháng năm sinh:  27/8/1978   

- Nơi sinh:  Quảng Bình 

- CMND: 025502328, ngày cấp 07/06/2011, nơi cấp: 

CA.TP.HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

-  Dân tộc:  Kinh 

- Địa chỉ thường trú:  666/20/15 Đường 3/2, phường 14, Quận 10, 

TP.HCM 

- Số điện thoại công ty:  0618 966666 

- Địa chỉ email:  khanhhung@ldggroup.vn 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân luật 

- Quá trình công tác:  

 Từ năm 2004 - nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc 

Đất Xanh 

 Từ tháng 11/2015 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư LDG 

- Các chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc 

- Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 

cuối năm 2015), trong đó: 

100.000 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ 

 Đại diện phần vốn của (tên tổ 

chức là cổ đông Nhà nước/cổ 

đông chiến lược/ khác): 

0 cổ phần 

 

 Cá nhân sở hữu:     100.000 cổ phần, chiếm 0.13 % vốn điều lệ 

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

- Ngày tháng năm sinh:  24/10/1977 

- Nơi sinh:  Đồng Nai 

- CMND: 025272227, ngày cấp 02/03/2010, nơi cấp: 

CA.TP.HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

-  Dân tộc:  Kinh 

- Địa chỉ thường trú:  49/4A Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại công ty:  0618 966666 

- Địa chỉ email:  dienvk@gmail.com 

mailto:dienvk@gmail.com
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Ông Nguyễn Cao Cường – Phó Tổng Giám đốc 

- Ngày tháng năm sinh:  16/09/1980 

- Nơi sinh:  Đak Lak 

- CMND: 245156231, ngày cấp 09/10/2007, nơi cấp: 

CA.Đắc Nông   

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Địa chỉ thường trú:  Tổ dân phố 13 thị trấn Đắc Mil, Huyện Đắc Mil, 

tỉnh Đắc Nông 

- Số điện thoại công ty:  0618 966666 

- Địa chỉ email:  cuongnc@longdien.vn 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Thư Viện - Thông Tin Học, Cử nhân 

Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác:  

 Từ 2003 đến 2004: Trường Đại Học Kiến Trúc 

 Từ 2004 đến 2006 : Công ty Địa Ốc An Bình 

 Từ 2006 đến 2009 : Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất 

Xanh (DXG) 

 Từ 2011 đến 2012 : Công ty CP Địa ốc Đất Lạc Việt ( Lacvietland) 

 Từ 2014 đến 2015: Công ty Hoàng Quân 

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kỹ thuật 

- Quá trình công tác:  

 Từ 2002 đến 2004 : Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) 

 Từ 2004 đến 2006 : Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC) 

 Từ 2006 đến 2011 : Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn 

 Từ 2011 đến 2012 : Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất 

Xanh (DXG) 

 Từ 2012 đến nay : Công ty CP Đầu tư LDG 

- Các chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

- Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 

cuối năm 2015), trong đó: 

12.201.621 cổ phần, chiếm 16,27% vốn điều lệ 

 Đại diện phần vốn của Công ty 

Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng 

Địa ốc Đất Xanh 

12.151.621 cổ phần cổ phần, chiếm 16,20% vốn 

điều lệ 

 

 Cá nhân sở hữu:     50.000 cổ phần, chiếm 0.07 % vốn điều lệ 

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 
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- Các chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc 

- Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 

cuối năm 2015), trong đó: 

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

 Đại diện phần vốn của (tên tổ 

chức là cổ đông Nhà nước/cổ 

đông chiến lược/ khác): 

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

 

 Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Ông Nguyễn Quang Đạt – Giám đốc Tài chính 

- Ngày tháng năm sinh:  06/10/1982 

- Nơi sinh:  Bắc Giang 

- CMND: 025503542, ngày cấp: 08/07/2011, nơi cấp: 

TPHCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Địa chỉ thường trú:  B3.5 CC Phú Hoàng Anh 1, đường Nguyễn Hữu 

Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM 

- Số điện thoại công ty:  0618 966666 

- Địa chỉ email:  nguyenquangdat2000@gmail.com 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác:  

 Từ tháng 8/2004 đến 4/2007: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Cán bộ tín 

dụng 

 Từ tháng 4/2007 đến 4/2010: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – 

Chuyên viên tư vấn Tài chính doanh nghiệp 

 Từ tháng 4/2010 đến 4/2014: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc 

Đất Xanh – Trưởng phòng Tài chính 

 Từ tháng 4/2014 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – Giám đốc tài 

chính 

- Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 

cuối năm 2015), trong đó: 

60.000 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ 

 Đại diện phần vốn của (tên tổ 

chức là cổ đông Nhà nước/cổ 

đông chiến lược/ khác): 

Không 

 Cá nhân sở hữu:    60.000 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ 

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

 

 

Ông Võ Đình Ban – Kế toán trưởng 
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- Ngày tháng năm sinh:  12/07/1982 

- Nơi sinh:  Bình Định 

- CMND: 211 687 740, ngày cấp 22/11/2010, nơi cấp: 

CA Bình Định 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Địa chỉ thường trú:  130/16 Hiệp Bình, Tổ 52B, Khu phố 8, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

- Số điện thoại công ty: (08)38209218 

- Địa chỉ email:  vodinhban@gmail.com 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế toán 

- Quá trình công tác:  

 Từ 08/2005 đến 02/2012: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhận Thức 

 Từ 03/2012 đến 03/2013: Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Việt 

 Từ 04/2013 đến 03/2014: Công ty Cổ Phần DV và XD Địa Ốc Đất Xanh 

 Từ 04/2014 đến nay: Công ty Cổ Phần Đầu tư LDG  

- Các chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng 

- Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 

cuối năm 2015), trong đó: 

20.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ 

 Đại diện phần vốn của (tên tổ 

chức là cổ đông Nhà nước/cổ 

đông chiến lược/ khác): 

Không 

 Cá nhân sở hữu:    20.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ 

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

2.2. Những thay đổi trong Ban Điều hành:  

Ngày 07/11/2015 Hội đồng quản trị đã thông qua Biên bản họp số 20/2015/BB-HĐQT 

thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công 

ty và bổ nhiệm ông Vũ Kim Điền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

2.3. Số lượng cán bộ, công nhân viên.  

Số lượng cán bộ, công nhân viên 

Tổng nhân sự định biên của Công ty hiện nay là 302 người, với cơ cấu như sau: 
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Phân loại Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ (%) 

Phân loại theo trình độ 302 100% 

Trình độ Đại học và sau Đại học 205 67,88% 

Trình độ cao đẳng và trung cấp 88 29,14% 

Lao động phổ thông 9 2,98% 

Phân loại theo Phòng/Ban 302 100% 

A. Khối gián tiếp   

     Bộ phận điều hành + hỗ trợ 4 1,32% 

     Ban Kiểm Soát Nội Bộ 3 0,99% 

     Bộ Phận Trợ Lý Thư Ký 3 0,99% 

     Bộ Phận Tài chính  3 0,99% 

     Bộ Phận Kế toán 6 1,99% 

     Phòng Pháp chế 2 0,66% 

     Phòng HC - NS 16 5,30% 

B. Khối xây dựng   

     Bộ phận điều hành + hỗ trợ 4 1,32% 

     Phòng Xây dựng 5 1,66% 

     Ban QLDA Phú Quốc 9 2,98% 

     Ban QLDA Giang Điền 7 2,32% 

C. Khối Đầu tư   

Phòng Đầu tư 2 0,66% 

D. Khối kinh doanh trực tiếp   

     Bộ phận điều hành + hỗ trợ 4 1,32% 

     Phòng MAK TING 5 1,66% 

     Kinh Doanh Hậu Mãi 6 1,99% 

     Sàn Giao Dịch TP.HCM 1 34 11,26% 

     Sàn Giao Dịch TP.HCM 2 31 10,27% 

     Sàn Giao Dịch TP.HCM 3 34 11,26% 

     Sàn Giao Dịch TP.HCM 4 49 16,23% 

     Sàn Giao Dịch Biên Hòa 39 12,91% 

     Sàn Giao Dịch Trảng Bom 36 11,92% 

Chính sách đối với người lao động 

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ nhân viên có thể phát huy hết khả năng 

và sự sáng tạo, LDG luôn cố gắng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, 

năng động và không ngừng hoàn thiện chính sách nhân sự ngày một tốt hơn. 
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file:///C:/Users/NHUNG/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M9SCL9BF/TH%20SO%20LIEU%20CUNG%20CAP%20P%20TC.xlsx%23RANGE!A1
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- Chính sách đãi ngộ: LDG luôn chú trọng đến chính sách đãi ngộ và chính sách 

phúc lợi dành cho tất cả cán bộ nhân viên. Chính sách này được xây dựng căn cứ 

trên các tiêu chí: kết quả công việc, những đóng góp cho sự phát triển chung của 

LDG, hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh,... Chính sách đãi ngộ của LDG bao 

gồm: 

 Lương: mức lương của nhân viên được trả theo đúng năng lực, kinh nghiệm, 

chuyên môn và đảm bảo cuộc sống của nhân viên. Tháng lương thứ 13 luôn 

được LDG trả đúng thời hạn. 

 Phụ cấp: LDG hỗ trợ các khoản phụ cấp phục vụ cho công việc như phụ cấp 

cơm trưa, phụ cấp đi lại, phụ cấp kiêm nhiệm và nhiều khoản phụ cấp đặc thù 

khác. 

 Thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật,... 

   

- Chính sách thăng tiến: LDG luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có cơ hội 

chứng minh năng lực, thể hiện khả năng quản lý, lãnh đạo. Đặc biệt, LDG luôn tạo 

môi trường cạnh tranh lành mạnh, có nguyên tắc và xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ, nâng cao khả năng phát triển tiềm lực cá 

nhân. Bên cạnh đó, LDG luôn thay đổi, hoàn thiện các chính sách để thu hút nguồn 

nhân lực tốt nhất nhằm phục vụ cho sự phát triển của Công ty. 

- Chính sách đào tạo: nhằm khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán 

bộ nhân viên phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn và các kỹ năng mềm, 

LDG còn xây dựng một chương trình đào tạo chuyên biệt dành cho cán bộ nhân 

viên trong Công ty 

 Đào tạo kỹ năng kinh doanh cho nhân viên mới: chương trình được xây dựng 

bài bản, chuyên nghiệp do các cấp quản lý có kinh nghiệm và chuyên môn đào 

tạo nhằm giúp cho đội ngũ nhân viên, nhất là các nhân viên tư vấn khách hàng 

nâng cao các kỹ năng như kỹ năng tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, kỹ năng 

tư vấn và hỗ trợ khách hàng... 

 Đào tạo hàng tháng hoàn thiện kỹ năng cho nhân viên đang làm việc: liên tục 

mở các lớp đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ nhân viên đang làm việc tại Công ty 

nhằm nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp và phục vụ khách hàng một 

cách tốt nhất. 

 Đào tạo kỹ năng quản lý nhân lực của các cấp quản lý kinh doanh: đây là các 

khóa đào tạo chuyên nghiệp nhằm giúp các cấp quản lý nâng cao công tác quản 

lý đội ngũ nhân sự và quản trị tốt hiệu quả kinh doanh của Phòng, Ban. 

 Bồi dưỡng kỹ năng cho quản lý mới: các khóa đào tạo được mở ra nhằm mục 

đích bổ sung kiến thức quản lý, quản trị nhân lực, công việc cho các cán bộ nhân 

viên được thăng tiến. 

 Workshop trao đổi kỹ năng tư vấn và xử lý tình huống, các buổi trao đổi bổ ích 

này giúp các nhân viên có thể hoàn thiện kỹ năng tư vấn khách hàng, xử lý tình 

huống, đặc biệt là với Khối kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 

3.1. Các dự án 

1. Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World 

- Vị trí: Khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

- Diện tích đất dự án: 85,3 ha 

- Diện tích đất xây dựng: 35,8 ha 

- Tổng mức đầu tư: 4.265 tỷ đồng 

- Thời gian đầu tư: 2014 - 2020 

- Tình trạng pháp lý: Đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh, đã triển khai thi công từ đầu Quý 

3/2014 

Dự án Khu Du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World tại Bãi Dài nằm trong tổng 

thể khu Bãi Dài có tổng diện tích 567 ha với chiều dài bãi biển 15 km trên tuyến du lịch Bắc 

đảo hay dọc bờ biển Tây Bắc của đảo Phú Quốc từ Gành Dầu đến Cửa Cạn. Năm 2008 được 

mạng concierge.com (chuyên về du lịch, khách sạn của Australia) bình chọn đứng đầu trong 

số 13 bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới; năm 2013, qua bình chọn trên internet của CNN 

Go, Bãi Dài ở Phú Quốc xếp vị trí thứ 93/100 bãi biển đẹp nhất thế giới (bãi An Bằng Hội 

An) chiếm vị trí 86). 
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2. Khu đô thị dành cho chuyên gia Sakura Valley 

- Vị trí: Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai 

- Diện tích đất Dự án: 376.355 m
2
 

- Quy mô: 752 nền đất liền kề và biệt thự 

- Tổng mức đầu tư: 350 tỷ đồng 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền 

- Hợp tác đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 

Dự án Khu đô thị dành cho chuyên gia Sakura Valley tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc Khu du 

lịch sinh thái Thác Giang Điền, liền kề Khu đô thị thương mại  The Viva City, liền kề Khu 

công nghệ cao Giang Điền, nằm trong quy hoạch Khu dịch vụ thương mại Cảng hàng không 

quốc tế Long Thành, cách trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai 8 km, cách trung tâm 

thành phố Biên Hòa 15 km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 40 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Báo cáo thường niên 2015 

 

21 

 

3. Khu đô thị - thương mại The Viva City (Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A)) 

- Vị trí:    Giang Điền – Trảng Bom – Đồng Nai. 

- Tổng diện tích dự án:  1.170.908 m2 (117 ha) 

- Diện tích đất xây dựng:  560.411 m2 

- Diện tích công trình công cộng và cây xanh: 538.047 m2 

- Tổng vốn đầu tư:   1.089 tỷ đồng 

- Ngày khởi công:   21/11/2010 

- Thời gian đầu tư:  2010 – 2017 

- Tình trạng pháp lý: Đang triển khai thi công, cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bán hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khu biệt thự sinh thái Thác Giang Điền 

- Vị trí:    Giang Điền – Trảng Bom – Đồng Nai. 

- Tổng diện tích dự án:  42 ha 

- Diện tích cây xanh đô thị: 59.847,1 m
2
 

- Đất giao thông:  139.071,4 m
2
 

- Đất công trình công cộng: 21.901,4 m
2
 

- Đất công trình kỹ thuật: 2.219,8 m
2
 

- Đất khu thương mại, trường học: 22.432,4 m
2
 

- Tổng vốn đầu tư:   422 tỷ đồng 

- Chủ đầu tư:   Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền 
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- Hợp tác đầu tư:  Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 

Nằm trong Khu đô thị dịch vụ - du lịch – sinh thái Giang Điền, Khu biệt thự sinh thái Giang 

Điền sở hữu môi trường sống, nghỉ sưỡng lý lượng. Dự án được quy hoạch trên diện tích đất 

đá có địa hình và cảnh quan độc đáo sông, thác, đồi, có thiên nhiên và khí hậu trong lành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dự án Khu dân cư Phước Tân 

- Vị trí:    Xã Phước Tân – xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Diện tích đất dự án:  178.737 m
2
 

- Diện tích đất xây dựng:  110.717 m
2
 

- Diện tích đất công cộng:  68.020 m
2
 

- Quy mô:  

Khu nhà liên kế:   52.792 m
2
 

Biệt thự:    57.925 m
2
 

- Tổng mức đầu tư:   200 tỷ đồng 

- Thời gian đầu tư:  2015 – 2018 
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6. Khu dân cư Tân Thịnh 

- Vị trí:    Tiến Thịnh, Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai 

- Diện tích đất dự án:   233.489 m
2
 

- Diện tích đất xây dựng:  124.823  m
2
 

- Diện tích đất công cộng: 108.666 m
2
 

- Tổng mức đầu tư:   214 tỷ đồng 

Khu đất quy hoạch xây dựng Dự án Khu Dân cư Tân Thịnh nằm liền kề  Khu Du lịch sinh 

thái thác Giang Điền, nơi có sự phối hợp hài hòa giữa điều kiện tự nhiên với cải tạo, nâng cấp 

đã tạo nên một khu du lịch sinh thái có cảnh quan thuộc vào loại đẹp nhất vùng. 

 

7. Dự án Pearl Island 

- Vị trí:    Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Diện tích đất (GĐ1):  402.500 m
2
 

- Diện tích đất xây dựng:  161.000 m
2
 

- Diện tích đất công cộng: 241.500 m
2
 

- Quy mô:   Khu nhà liền kề - thương mại: 28.980 m
2
 

Khu nhà liên kế vườn: 19.320 m
2
 

      Biệt thự đơn lập: 61.180 m
2
 

Biệt thự song lập: 51.520 m
2
 

- Tổng mức đầu tư:   580 tỷ đồng 

- Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Một thành viên Đảo Ngọc 
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8. Dự án Moon River Tower 

- Vị trí:    Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

- Diện tích đất   10.655 m
2
 

- Diện tích đất xây dựng:  4.025 m
2
 

- Diện tích đất công cộng: 6.630 m
2
 

- Quy mô:   Khu TTTM - DV: 7.359 m
2
  

Khu căn hộ (17 tầng): 68.187 m
2
  

- Tổng mức đầu tư:   653 tỷ đồng 

- Chủ đầu tư:   Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Đại Thịnh Phát 
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9. Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền 

Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền có quy mô 39 ha với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. 

Tọa lạc tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 

khoảng 45 km, Thác Giang Điền được quy hoạch lại thành khu du lịch sinh thái với diện tích 

khoảng 39 ha... Do là địa điểm có thác suối với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục nằm gần 

thành phố Hồ Chí Minh nhất nên thác Giang Điền thu  hút được khá đông khách du lịch trong 

và ngoài nước tham quan. Khu du lịch Thác Giang Điền chính thức mở cửa đón chào du 

khách trong và ngoài nước vào ngày 29/01/2006, cung cấp các dịch vụ tham quan, tổ chức sự 

kiện, nhà hàng, trò chơi, lưu trú ngắn hạn ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Khu du lịch sinh thái Suối Mơ 

Khu du lịch sinh thái Suối Mơ có quy mô 30ha với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Tọa lạc tại 

số 9, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai với diện tích mặt hồ trên 150.000 m
2
, 

mặt nước trong xanh quanh năm chảy ra từ các mạch nước ngầm, Suối Mơ được quy hoạch 

thành một khu du lịch sinh thái nổi tiếng và đẹp vào bậc nhất ở Tỉnh Đồng Nai và khu vực 

Đông Nam bộ. 
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Khu du lịch đã mở cửa đón khách và kinh doanh từ năm 2014. 

 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Tên Công ty Tổng tài sản 
Doanh thu 

thuần 
Lợi nhuận 

1 Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Đại Thịnh Phát 75.523 - (95) 

2 Công ty Cổ phần Du lịch 

Giang Điền 869.514 233.017 55.141 

3 Công ty TNHH Một thành 

viên Địa ốc Đảo Ngọc 45.545 - (103) 

4 Công ty Cổ phần Đầu tư Du 

lịch Suối Mơ 149.642 6.098 (1.183) 

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
(%) +/-

2015/2014 

Tổng giá trị tài sản 2.119.622 2.314.636 9,2% 

Doanh thu thuần 89.116  519.862 483,4% 

Lợi nhuận từ HĐKD 689 210.256 30.416,1% 

Lợi nhuận khác 38.882 874 -97,8% 
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Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
(%) +/-

2015/2014 

Lợi nhuận trước thuế 39.571 211.130 433,5% 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 37.528 162.493 333,0% 

Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ 37.203 154.319 314,8% 

Tỷ lệ cổ tức (%) (*)    

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2014 và 2015 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Khoản mục Năm 2014 Năm 2015 

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
 

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn 21,58 6,15 

2 Hệ số thanh toán nhanh 4,23 1,01 

II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

1 Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,58 0,57 

2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 1,35 1,31 

III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

1 Vòng quay hàng tồn kho bình quân 0,05 0,18 

2 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 0,04 0,22 

IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

1 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 0,42 0,31 

2 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 0,04 0,16 

3 Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 0,02 0,07 

4 Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0,01 0,40 

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

5.1. Cổ phần 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 75.000.000 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 75.000.000 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu. 
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5.2. Cơ cấu cổ đông 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

SL 

CĐ  

 Số cổ 

phần  
Tỷ lệ 

 SL 

CĐ  

 Số 

CP  
Tỷ lệ 

 SL 

CĐ  
 Số cổ phần  Tỷ lệ  

Tổng số cổ phần 1.310  74.981.500 99,976 2 18.500 0,024 1.312 75.000.000 100 

1. Cổ đông Nhà 

nước 
- - - - - - - - - 

2. Cổ đông nội bộ 7 9.810.578 13,081 - - - 7 9.810.578 13,081 

    Hội đồng quản 

trị 
4 9.710.578 12,947 - - - 4 9.710.578 12,947 

     Ban giám đốc - - 
 

- - - 
   

     Ban kiểm soát 1 20.000 0,027 - - - 1 20.000 0,027 

    Giám đốc tài     

chính 
1 60.000 0,080 - - - 1 60.000 0,080 

     Kế toán trưởng 1 20.000 0,027 - - - 1 20.000 0,027 

3. Cổ đông khác: 1.303 65.170.922 86,895 2 18.500 0,024 1.305 65.189.422 86,919 

    Cá nhân 1.292 20.196.025 26,928 1 4.000 0,005 1.293 20.200.025 26.933 

    Tổ chức 11 44.974.897 59,967 1 14.500 0,019 12 44.989.397 59.986 

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 26/11/2015 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2015, Công ty không có thay 

đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Tính đến thời điểm hiện tại Công ty không có cổ phiếu quỹ 

5.5. Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

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

Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã đạt được kết quả kinh doanh đáng tự hào, với 

doanh thu thuần tăng 483,4% và lợi nhuận tăng 333,0% so với năm 2014. Những nhân tố 

ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm qua là: 

Thuận lợi: 

- Năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có thay đổi vượt bậc về số lượng và chất lượng 

nhân sự, tăng 170 người so với thời điểm cuối năm 2014. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng đội ngũ nhân viên kinh doanh đông đảo, có tâm 

huyết, hoài bão, năng động lại được đào tạo bài bản đã khiến cho sản lượng bán hàng 

năm 2015 tăng vọt so với năm 2014.  

- Sản phẩm chủ lực của công ty gồm: (1). Các Khu du lịch sinh thái, khách sạn và resort 

dịch vụ đi kèm đều tọa lạc tại các khu vực trọng điểm, tính liên kết vùng cao, có tiềm 

năng cao về du lịch (2). Đất nền nhà phố và biệt thự, biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái được 

thiết kế phù hợp với nhu cầu của thị trường như diện tích đa dạng và giá trị của từng sản 

phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau như nhu cầu xây nhà ở ngay 

hoặc đáp ứng nhu cầu tích trữ tài sản. Vì danh mục sản phẩm của Công ty được xây dựng 
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trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường, vì vậy hoạt động kinh doanh của Công 

ty vẫn tiến triển bình thường ngay cả trong điều kiện thị trường bất động sản “đóng 

băng”, hoạt động Công ty dự kiến sẽ khả quan hơn khi nền kinh tế và thị trường tài 

chính, bất động sản đã có những dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng. Nhu cầu về các sản 

phẩm bất động sản thực tế là rất lớn, các dự án tương lai tốt đảm bảo khả năng tăng 

trưởng ổn định.  

- Về tài chính: Nhờ vào sự hỗ trợ của các cổ đông mà Công ty có thể chủ động nguồn vốn 

để triển khai thực hiện các dự án. Ngoài ra, Công ty còn có khả năng và cơ hội huy động 

vốn bằng hình thức vay ngân hàng, liên doanh cùng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và 

phát hành trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 

            Khó khăn  

- Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam có sự hồi phục ấn tượng tuy nhiên ngành kinh doanh 

bất động sản – ngành nghề hoạt động chính của Công ty vẫn còn chưa thực sự khởi sắc.  

- Năm 2015 Công ty đẩy mạnh triển khai Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao 

cấp Grand World với tổng vốn đầu tư lên tới 4.265 tỷ đồng. Mặc dù được sự hỗ trợ lớn từ 

các cổ đông nhưng cũng không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vốn của Công ty trong thời 

gian tới. Việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng cũng gặp một số khó khăn nhất định 

và việc khắc phục không hoàn toàn thuộc về chủ động của công ty. 

2. Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 
Năm 2014 Năm 2015 

% tăng 

giảm 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.766.877 1.527.240 -13,56% 

Tiền và các khoản tương đương tiền 29.740 22.027 -25,93% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 301.007 211.080 -29,88% 

Hàng tồn kho 1.420.850 1.277.761 -10,07% 

Tài sản ngắn hạn khác 15.280 16.372 7,15% 

B.TÀI SẢN DÀI HẠN 352.745 787.396 123,22% 

Các khoản phải thu dài hạn 38.324 43.825 14,35% 

Tài sản cố định 54.824 118.691 116,49% 

Bất động sản đầu tư - - - 

Tài sản dở dang dài hạn 132.599 491.956 271,01% 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 43.890 43.890 0% 

Tài sản dài hạn khác 83.108 89.034 7,13% 

C.TỔNG TÀI SẢN 2.119.622 2.314.636 9,20% 

 

Tình hình nợ phải trả 
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Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2014 Năm 2015 

Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn 

I Nợ ngắn hạn 81.861 - 248.137 - 

1 Phải  trả người bán ngắn hạn 10.290 - 48.683 - 

2 Người mua trả tiền trước 9.383 - 96.306 - 

3 Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước 

30.861 - 69.677 - 

4 Phải trả công nhân viên 2.285 - 5.511 - 

5 Chi phí phải trả - - 1.506 - 

6 Doanh thu chưa thực hiện - - 5 - 

7 Phải trả ngắn hạn khác 3.184 - 5.184 - 

8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn 

hạn 
25.736 - 14.400 - 

9 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 122 - 6.865 - 

II Nợ dài hạn 1.137.019 - 1.064.383 - 

1 Phải trả dài hạn cho người bán - - 11 - 

2 Người mua trả tiền trước dài 

hạn 
177.081 - 100.587 - 

3 Chi phí phải trả dài hạn 907.844 - 922.377 - 

4 Phải trả dài hạn khác 11 - - - 

-5 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 52.083 - 41.408 - 

Tổng cộng 1.218.880 - 1.312.520 - 

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2014 và 2015 

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

Năm 2015 đánh dấu một sự phát triển vượt bậc của LDG về quy mô, nhân lực và kết quả 

kinh doanh rất đáng tự hào. Nhân sự của Công ty tăng hơn hai lần so với năm 2014, một số 

Phòng/Ban và Sàn Giao dịch đã được thành lập mới. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của 

Công ty được điều chỉnh theo hướng chuyên nghiệp, đầy đủ nhưng tinh gọn và không chồng 

chéo. Công ty cũng đã có một số thay đổi trong chính sách quản lý, điều hành nhằm nâng 

cao năng suất lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ công nhân viên 

cũng như thu hút nhân tài. 
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4. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Giá trị 

Doanh thu thuần 455.000 

Lợi nhuận sau thuế 154.000 

EPS (đồng/cổ phần) 2.053 

Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh ước tính năm 2016 được Hội đồng quản trị tạm đề xuất trên 

cơ sở thận trọng nhất. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét, cân nhắc, điều chỉnh kế hoạch 

(nếu cần) và đệ trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến tổ 

chức vào tháng 03 hoặc tháng 04 năm 2016. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Trong năm 2015, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng mọi quy định của pháp 

luật và Điều lệ Công ty.  

Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đạt doanh thu là 520 tỷ đồng, đạt lợi nhuận sau 

thuế là 162 tỷ đồng tăng gấp 4,3 lần so với năm 2014. Đây là một kết quả rất đáng tự hào 

ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của 

LDG. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động 

của Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành Công ty. Thông qua các 

cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các 

hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo 

tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty. 

Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải 

pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 

tháng 4/2015 đã giao phó. 

Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ 

Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.  

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2016, Công ty sẽ tập trung chủ lực vào Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao 

cấp Grand World và các Dự án đất nền của Công ty tại Biên Hòa, Trảng Bom. Bên cạnh đó, 

Hội đồng quản trị cũng sẽ tích cực tìm kiếm các dự án mới, các cơ hội đầu tư mới cho Công 

ty, hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao 

phó. Ngoài ra, để tăng cường công tác quản trị, Hội đồng quản trị sẽ hoàn thiện các quy 

trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng 

quản trị, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm 

bảo tối đa lợi ích của cổ đông. 
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V. Quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị 

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần Tỷ lệ Chức danh tại Công ty khác 

1 Lê Kỳ 

Phùng 

Chủ tịch 

HĐQT 

22.008.986 cổ phần 

+ Đại diện phần 

vốn của Công ty 

TNHH Du lịch Phú 

Lạc: 12.598.006 cổ 

phần 

+ Cá nhân sở hữu: 

9.410.980 cổ phần   

29,35% Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công 

ty Cổ phần Du lịch Giang Điền. 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên 

Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc. 

2 Nguyễn 

Khánh 

Hưng 

 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

100.000 cổ phần 0,13% Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ 

và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc  

Chủ tịch HĐQT CTCP Đất Xanh 

Miền Trung 

Chủ tịch HĐQT CTCP Đất Xanh 

Đông Á 

Chủ tịch HĐQT CTCP Đất Xanh 

Đông Nam Bộ 

Chủ tịch HĐQT CTCP  Đầu tư và 

Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam 

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và 

Phát triển Đất Xanh Tây Bắc 

Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc 

Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 

ECI 

3 Bùi Đắc 

Tuấn 

Thành 

viên 

HĐQT 

149.598  cổ phần 0,20 % Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên 

cứu Phát triển Đồng bằng sông 

Cửu Long 

4 Vũ Kim 

Điền  

Thành 

viên 

HĐQT 

  Thành viên HĐQT Công ty CP Du 

lịch Giang Điền 

5 Thạch 

Mạnh 

Sang  

Thành 

viên 

HĐQT 

0 0 Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ 

phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc 

Đất Xanh; 

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý 

BĐS Việt Nam. 
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Ghi chú: 

(*): Ông Vũ Kim Điền được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ 

ngày 25/04/2015 theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ 

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2015/NQ-

HĐQT 

21/01/2015 - Thông qua việc ông Lý Khai Thuận thôi chức vụ 

thành viên HĐQT 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng làm thành viên 

HĐQT thay cho ông Lý Khai Thuận 

- Thông qua việc đổi Công ty kiểm toán thực hiện 

kiểm toán BCTC niên độ 2014 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế Giai 

đoạn 1 Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao 

cấp Palmela - Bãi Dài, Phú Quốc  

- Phê chuẩn việc đầu tư vào dự án Khu du lịch sinh 

thái Suối Mơ 

2 02/2015/NQ-

HĐQT 

21/01/2015 Phê chuẩn việc cho Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc 

vay 4 tỷ 

3 03/2015/NQ-

HĐQT 

31/01/2015 Tạm thời dừng việc đầu tư vào Dự án Khu du lịch 

sinh thái Suối Mơ 

4 04/2015/NQ-

HĐQT 

13/02/2015 - Thông qua việc đồng ý cho ông Hà Đức Hiếu từ 

nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT theo nguyện 

vọng cá nhân 

- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Phạm Anh Tài 

làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Hà Đức 

Hiếu đã từ nhiệm 

- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Khánh Hưng làm 

Phó chủ tịch HĐQT 

5 05/2015/NQ-

HĐQT 

13/03/2015 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký 

niêm yết 

6 06/2015/NQ-

HĐQT 

27/03/2015 - Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 

2015 

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 49% cổ phần 

tại Công ty TNHH  Đầu tư Du lịch Suối Mơ 

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

dụng đất từ các tổ chức và cá nhân để thực hiện dự 

án Khu dân cư tại xã đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất từ các tổ chức và cá nhân để thực hiện dự 

án Khu dân cư tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Thông qua việc đầu tư thêm vào Công ty Cổ phần 

Du lịch Giang Điền bằng việc nhận chuyển nhượng 

cổ phần của các tổ chức và cá nhân 

7 07/2015/NQ-

HĐQT 

17/04/2015 Thông qua việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân 

hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định 

8 08/2015/NQ-

HĐQT 

20/04/2015 Thông qua việc thay đổi thiết kế và loại vật liệu hoàn 

thiện kết cấu áo đường các tuyến đường nội bộ Khu 

dân cư – Dịch vụ DA Giang Điền A 

9 09/2015/NQ-

HĐQT 

23/04/2015 Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn LDG tại 

Đại Thịnh Phát 

10 10/2015/NQ-

HĐQT 

27/04/2015 Bầu chủ tịch, phó chủ tịch 

11 11/2015/NQ-

HĐQT 

25/06/2015 Thông qua việc vay vốn mua xe 16 chỗ 

12 12/2015/NQ-

HĐQT 

29/06/2015 Thông qua việc Công ty đầu tư thêm vào Suối Mơ để 

nâng tỷ lệ sở hữu lên 99% và đồng ý Giang Điền đầu 

tư vào Suối Mơ để đạt tỷ lệ sở hữu 40,7% vốn điều 

lệ 

13 13/2015/NQ-

HĐQT 

03/07/2015 Thông qua việc cử người đại diện vốn của Công ty 

tại Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ 

14 14/2015/NQ-

HĐQT 

10/07/2015 Thông qua phương án bán condotel đợt 1 

15 15/2015/NQ-

HĐQT 

13/07/2015 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký 

chứng khoán tập trung 

16 16/2015/NQ-

HĐQT 

20/07/2015 Thông qua việc chọn đơn vị Tư vấn Giám sát thi 

công xây dựng cho hạng mục “Condo Hotel” thuộc 

dự án “Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 

Grand World” 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

17 17/2015/NQ-

HĐQT 

01/08/2015 Thông qua giá khởi điểm ngày giao dịch đầu tiên 

14.000 đồng/cổ phần 

18 18/2015/NQ-

HĐQT 

17/08/2015 Thông qua việc vay 500 triệu mua xe 16 chỗ (chiếc 

thứ 2) 

19 19/2015/NQ-

HĐQT 

17/08/2015 Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 

2015 

20 20/2015/NQ-

HĐQT 

07/11/2015 Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty 

21 21/2015/NQ-

HĐQT 

11/11/2015 Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 

năm 2015 

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Hiện tại ông Bùi Đắc Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. Ông 

Tuấn đã có nhiều đóng góp tích cực trong mọi hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như 

trong mọi hoạt động của Công ty. 

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có 

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 

công ty trong năm: không có 

2. Ban Kiểm soát 

1.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Stt Họ tên Chức vụ SLCP nắm giữ Tỷ lệ 

1 Trần Văn Minh Trưởng Ban Kiểm soát 0 0 

2 Phạm Hồng Sơn Thành viên Ban Kiểm soát 0 0 

3 Đặng Quang Hải Thành viên Ban Kiểm soát 20.000 0,03% 

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát của Công ty gồm một trưởng ban và hai thành viên. Trong năm 2015, Ban 

Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp 

luật của Ban điều hành, cụ thể như sau: 

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị,  

- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và việc thực thi 

các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành; 
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- Kiểm tra báo cáo tài chính năm; 

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo 

tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ 

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm: 

nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác. 

Trong khi thực hiện việc kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không phát hiện ra bất sai phạm nào 

trong các hoạt động của Ban điều hành, mọi hoạt động của Ban điều hành đều tuân thủ đúng các 

quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc: 1.582.300.000 đồng 

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Stt Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với 

cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 
Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn 

Quang Đạt 

Giám đốc tài 

chính 

50.000 0,07% 60.000 0,08% Nhận chuyển 

nhượng cổ 

phiếu 

 

3.3. Hợp đồng  hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Theo Báo cáo tài chính năm 2015 đính 

kèm. 

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện được theo quy định của 

pháp luật về quản trị công ty. 

VI. Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đính kèm. 

 XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO     

PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

CHỦ TỊCH HĐQT 
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