
 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017) 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển      
Đô thị Dầu khí Cửu Long. 

 
Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động 

của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau: 
 
I. TỔNG QUAN VỀ HĐQT: 

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2012-2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long gồm có 5 thành viên, trong năm 2016 cơ cấu 
HĐQT như sau:  

STT Họ tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Triệu Dõng  - Chủ tịch HĐQT - kiêm Giám đốc Cty 

2 Ông Dương Thế Nghiêm  - Thành viên HĐQT - Phó GĐ thường trực 

3 Ông Nguyễn Hoàng Phương   - Thành viên HĐQT 

4 Ông Trương Văn Phước  - Thành viên HĐQT  

5 Ông Nguyễn Đình Thái - Thành viên HĐQT - thành viên độc lập 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016: 

1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo SXKD: 

Trong năm 2016 HĐQT điều hành trực tiếp các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, hàng tháng HĐQT đều tổ chức các phiên họp định kỳ để cùng Ban lãnh 
đạo công ty bàn thảo về các vấn đề trọng tâm, nhận định các thuận lợi khó khăn để đưa 
ra các giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh của công ty. 

Trong năm, HĐQT của Công ty đã ban hành nhiều văn bản các loại gồm nghị 
quyết, quyết định, biên bản làm việc…. Để củng cố và thúc đẩy sự phát triển của công 
ty như: 

- Củng cố bộ máy hoạt động của công ty, sắp xếp lại nhân sự các phòng ban để 
hoạt động hiệu quả hơn; 

- Chỉ đạo xây dựng nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng và đẩy 
mạnh việc bán nền cho dân tự xây dựng để nâng cao doanh số; 

- Giải quyết các tồn đọng nợ xấu kéo dài… và giải quyết dứt điểm tiền sử dụng 
đất của dự án Khu 5A phải nộp cho Nhà nước. 

- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ đối với các chủ nợ lớn; 

-    và đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định phát triển của Công ty.   
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2. Công tác sản xuất kinh doanh 

HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban lãnh đạo Công ty trong việc SXKD. 
Năm 2016 là năm có nhiều chuyển biến mới, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều biện pháp tháo 
gỡ khó khăn cho công ty như giải quyết dứt điểm tiền sử dụng đất, cho phép bán nền 
cho dân tự xây dựng, thành lập khu nhà ở xã hội..., tuy nhiên việc triển khai trong tình 
hình nền kinh tế trong tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả đạt được vẫn 
chưa cao, nhất là trong lĩnh vực nhà đất. Tổng doanh thu và lợi nhuận của năm 2016 
có tăng trưởng nhiều so với năm 2015, tuy nhiên so với kế hoạch vẫn chỉ đạt xấp xỉ 
80%. 

Trong năm 2016, Công ty đã tiếp tục thực hiện việc xây dựng và khai thác kinh 
doanh các công trình nhà ở của dự án Khu 5A là chính. 

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016 như sau: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 
 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 
So với  

năm 2015 

1. Tổng doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

75.387.246.263 44.668.158.633 168,77% 

2. Lợi nhuận từ HĐSXKD 8.359.753.624 2.675.064.959  

3. Lợi nhuận khác (2.124.379.241) (7.919.617)  

4. Tổng lợi nhuận trước thuế 6.235.374.383 2.667.145.342 233,78% 

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.671.980.454 591.744.791  

6. Lợi nhuận sau thuế 4.563.393.929 2.075.400.551 219,88% 

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 129 75 172% 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 
 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2016 
Thực hiện năm 

2016 
Tỷ lệ so với 

kế hoạch 

Tổng Doanh Thu 90.000.000.000 75.387.246.263 83,76% 

Lợi nhuận trước thuế 13.500.000.000 6.235.374.383 46,19%  

Tỷ suất LN trước thuế /DThu 15,00% 8,75%   

Lợi nhuận sau thuế 10.800.000.000 4.563.393.929 42,25% 

Tỷ suất LNST/ Doanh thu 12,00% 6,40%   

Vốn điều lệ 262.498.850.000 354.998.850.000 135,24% 

Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ 4,11% 1,67% 40,51% 



3. Hoạt động giám sát của HĐQT  

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán 
bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo 
đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và 
HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời 
việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
thi các quy trình quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của 
Ban Kiểm soát trong năm 2016 cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan 
trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các 
điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của 
Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.   

Ban Lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành 
nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xẩy ra thiệt hại về mặt vật 
chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các 
rủi ro tác nghiệp.   

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017: 

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2016, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại 
Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2017 của 
nhiệm kỳ mới như sau: 

1. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt mục tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Cụ thể: 

Chỉ tiêu KH năm 2017 

- Tổng doanh thu 100  tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế 15  tỷ đồng 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 3  tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế 12  tỷ đồng 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 304  đồng 

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017: 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh doanh 
BĐS làm hướng phát triển trọng tâm; giữ vững uy tín và vị thế của công ty trên địa 
bàn của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2017 là 
tiếp tục triển khai xây dựng các công trình thuộc dự án Khu đô thị 5A. Triển khai xây 
dựng khu nhà ở xã hội và việc bán nền cho dân tự xây dựng một cách có hiệu quả, 
song song tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án mới, lĩnh vực 
mới. Công ty cũng sẽ tận dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh từ khu 5A về vị trí thông 
thoáng, giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp để 
duy trì và tạo ấn tượng tốt đẹp về một thương hiệu bất động sản hàng đầu tại tỉnh Sóc 
Trăng. 

Cụ thể, trong năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án và kế hoạch sau:  

-  Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ nhân viên để đảm bảo hoàn thành 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý của bộ máy điều hành công 
ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban 
lãnh đạo, đặc biệt trong các công tác triển khai các dự án mới; 



- Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu nâng cao 
doanh thu, lợi nhuận đối với mảng kinh doanh chính là các sản phẩm nhà đất do công 
ty đầu tư xây dựng. Đặc biệt trong năm 2017 triển khai xây dựng khu nhà ở xã hội góp 
phần đa dạng hóa các loại nhà ở nhằm phục vụ mọi đối tượng khách hàng trong và 
ngoài tỉnh, tạo doanh thu tương xứng với hạ tầng cơ sở đã được đầu tư. 

- Chỉ đạo Công ty xây dựng chiến lược về vốn, huy động vốn như: Thị trường 
chứng khoán, liên kết với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các 
dự án đang triển khai cũng như hỗ trợ cho khách hàng vay vốn mua nhà đất của Công 
ty; 

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm 
cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; 

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị; hàng tháng tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận, 
thông qua các báo cáo, kế họach, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện 
các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý 
các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Để vượt qua những khó khăn thách thức và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 
2017, HĐQT rất cần nhận được sự tin cậy và ủng hộ của tất cả các Quý cổ đông. 
HĐQT cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung được trình 
tại Đại hội lần này.  

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội 
cổ đông thường niên năm 2017.  

Trân trọng cảm ơn./.  

 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
       CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Triệu Dõng 
 
 

 

 
 


